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LJUBELJ TRŽIČ 
 

RAZPIS In PROPOZICIJE 
28. ODPRTEGA MEDNARODNEGA PRVENSTVA TRŽIČ-2019 

 
 

Kegljaški  klub LJUBELJ razpisuje 28. ODPRTO MEDNARODNO PRVENSTVO TRŽIČ 2019, ki bo 
potekalo na kegljišču v Tržiču in sicer od sobote, 06. aprila do nedelje, 21. aprila 2019. 
 

1. PRAVILA PRVENSTVA 
 

Tekmovanje bo potekalo po pravilih KZS v disciplini 120 lučajev mešano za registrirane 
tekmovalke in tekmovalce ter rekreativke in rekreativce. Vsi nastopajoči bodo imeli na voljo 10 
lučajev za ogrevanje. Udeleženci prvenstva nastopajo na lastno odgovornost.  
 

Prijavite je lahko najkasneje do petka. 29.03. 2019 oz. do popolnitve terminov: 

 

 na GSM: 041/77-26-77   -   Ema Zajc ali e-pošto: kkljubelj@gmail.com 
Ob prijavi lahko navedete željen termin nastopa, katerega bomo po možnosti tudi upoštevali. 
 

2. PRIJAVNINA 
Prijavnina za vsakega nastopajočega znaša 10,00 € in se plača sodniku pred nastopom.  
Lanskoletni nagrajenci, ki imajo plačano prijavnino za 2019 so: Tekmovalci: KEPIC IVO-
Adergas, LEBAN MIRAN-Gorica, SMREKAR BENO-Vodnjak NM, STRASSER HELMUT-Kelag; 
Tekmovalke: SCHÖFFMNN Birgit-Ljubelj, HORVAT MARTINA-Vodnjak NM; Rekreativci: KOCJAN EDVIN-
Dormeo, GAJIČ MILAN-Delo, PODOBNIK TONE-DULesce, JANDRIJEVIČ MARJAN-DU Jesenice; Rekreativke: 

ROZMAN VERA-DU Jesenice, KRŽIŠNIK KATARINA-DU Pivka. 
 

3. NAGRADE:  
Tekmovalci :      1. mesto 200,00 € + pokal             Tekmovalke:     1.mesto   120,00€ + pokal  
                               2. mesto 120,00 € + pokal                  2.mesto     60,00€ + pokal  
                               3. mesto    60,00 € + pokal                  3.mesto     30,00€ + pokal 
                               4. mesto praktična nagrada                                         4.mesto praktična  nagrada                          
   
Rekreativci in rekreativke:          1. mesto   60,00  € + pokal  oz. 30,00 € + pokal 
       2. mesto   praktična nagrada + pokal 
       3. mesto   praktična nagrada + pokal 
       4. mesto   praktična nagrada 
 

Ob zaključku tekmovanja, pa se med tekmovalke/ce in rekreativke/ce žreba še 12 nagrad  
(v višini prijavnine). 
     
4. OSTALO 
 

Razpored tekmovanja vam bomo poslali po E-pošti do torka, 02.04.2019, zato vas prosimo, da 
ob prijavi navedete točen naslov (E-pošto ali GSM), kamor naj pošljemo razpored. Bo pa 
razpored objavljen tudi na naši spletni strani: http://www.kkljubelj-trzic.eu  Vse klube in 
posameznike naprošamo, da pohitijo s prijavami, saj bodo tako lažje dobili željen termin. 
 

Zaključek prvenstva s podelitvijo nagrad, pokalov in zakusko bo v nedeljo, 21.04.2019 po 
končanem tekmovanju oz. ob 18.00 uri. 
 

Z veseljem in iskrico v očeh vas pričakujemo v Tržiču in vam želimo 
veliko podrtih kegljev! 
 
 

  KK LJUBELJ TRŽIČ 
  Ema ZAJC 


