KK Hrastnik se obvezuje:
- da bo v času memoriala kegljišče urejeno
- da bo kegeljni križ primerno in redno mazan
- da se bodo vsi rezultati vodili prek računalniškega programa
(možnost vpogleda)
- malica bo klobasa z dodatki
- dopušča se možnost igranja v drugo za ceno 6,00€ (brez malice)

Kegljaški klub

Hrastnik
Novi Log 1a
1430 Hrastnik

organizira in razpisuje:

10. memorial Miroslava Medveška
ki bo potekal na kegljišču Rudnik v Hrastniku, od 3. maja 2019 do 17. maja 2019.
Tekmovanje bo potekalo ob torkih, sredah, četrtkih in petkih od 15:00 do 21:00.
( v ponedeljek, soboto ali nedeljo za skupine po dogovoru !! )
Pohitite s prijavami, da si zagotovite želene termine za tekmovanje.
1. PRAVILA
Tekmovanje bo potekalo po pravilih KZS v disciplini 120 lučajev mešano. Vsi nastopajoči bodo imeli na
voljo 5 minut za ogrevanje. Število nastopov ni omejeno. Prijavljeni udeleženci nastopajo na lastno
odgovornost.
2. PRIJAVE
Prijave sprejema:
- Dušan Mal , GSM: 041 669 153 ( od 15:00 do 22:00) ali po elektronski pošti: dusan.mal@slo-kabel.si

3. PRIJAVNINA
Prijavnina za en nastop na memorialu znaša 10,00 € ( všteta je priložnostna malica ) in se plača pred nastopom.
4. NAGRADE
Nagrade za uvrstitev na prva tri mesta v kategoriji registrirani aktivni kegljači so naslednje:
-

1. mesto: denarna nagrada v vrednosti 220 €
2. mesto: denarna nagrada v vrednosti 120 €
3. mesto: denarna nagrada v vrednosti 60 €

Nagrade za uvrstitev na prva tri mesta v kategoriji registrirani manj aktivni ( ni odigral nobene
prvenstvene tekme v celoti zadnje tri sezone (glej spletno stran KZS !) ali rekreativni kegljači/ce so
naslednje:
-

1. mesto: praktična nagrada
2. mesto: praktična nagrada
3. mesto: praktična nagrada

5. OSTALO
Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad je obvezna za nagrajence in bo v petek 17. maja 2018 ob 19:10.

Želimo, da z memorialom Miroslava Medveška ohranimo spomin na sotekmovalca in prijatelja.
Nasvidenje v Hrastniku!
Upravni odbor KK Hrastnik

