
KEGLJAŠKI KLUB ŠOŠTANJ  
V SODELOVANJU Z OBČINO ŠOŠTANJ ORGANIZIRA IN OBJAVLJA RAZPIS ZA  

 

19. BOŽIČNO NOVOLETNI TURNIR ŠOŠTANJ 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Predtekmovanje    od 14.12.  do   23.12.2019 ter  

od 26.12.  do   30.12.2019  ter  

od      2.1.   do       5.1. 2020 

 

  Finale  (registrirani tekmovalci-ke) 5.1.2020   ob   14:00 uri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOZICIJE TEKMOVANJA: 

1. Turnir bo potekal na kegljišču v trgovskem centru Pilon – TUŠ v Šoštanju v zgoraj navedenih terminih od 

13:00 do 21:00, po dogovoru tudi v dopoldanskem času od 10:00 do 12:00. 

2. Tekmuje se po pravilniku KZS na štiri steznem kegljišču. 

3. Tekmovalna disciplina je 120 lučajev mešeno (4 x 30 – ogrevanje 10 lučajev) za vse nastopajoče. 

4. Udeleženci-ke lahko nastopijo tudi po večkrat, če za vsak nastop poravnajo prijavnino. 

5. Prijavnina za vsak nastop znaša 10 evrov in se plača pred nastopom. Po nastopu prejme vsak tekmovalec-ka 

malico (kranjska klobasa s prilogo – kruh, gorčica, ajvar). Za finale se startnina ne plača. 

6. Tekmovanje bo razdeljeno na dva dela in sicer predtekmovanje in finale za moške in ženske (le registrirani 

tekmovalci-ke). Pravico na nastopu v finalu bo imelo 8 najboljših iz predtekmovanja v moški in ženski 

kategoriji. Rezultati iz predtekmovanja se v finalu ne upoštevajo. Pri rekreativcih-kah (brez nastopa v ligi KZS 

v letu 2019) se kot uvrstitev na turnirju upošteva vrstni red na zadnji tekmovalni dan. 

7. Prijave se sprejemajo na GSM: 031 545 920 (g. Fidej Leopold, vodja tekmovanja) ali na e-pošto 

leopold.fidej@gmail.com. Razpored ter rezultati bodo objavljeni na naši spletni strani (www.kk-sostanj.si) ter 

na oglasni deski kegljišča v Šoštanju. Ob prijavi naveden željen termin nastopa bomo po možnosti upoštevali. 

8. Vsi tekmovalci-ke nastopajo na lastno odgovornost. KK Šoštanj ne prevzema nobenega jamstva za morebitno 

nastalo osebno in premoženjsko škodo in ne more biti tožena stranka. 

NAGRADNI SKLAD 

 

Svečana podelitev nagrad bo v nedeljo, 5.1.2020, ob 18.00 uri na kegljišču Pilon v Šoštanju, takoj po končanem finalu. 

V želji čim boljše udeležbe vas vabimo v ŠOŠTANJ na kvalitetno tekmovanje in prijetno novoletno vzdušje ! 

 

                    Vseh devet!     Šoštanj, 25.11.2019   

 REGISTRIRANI 

TEKMOVALCI 

REGISTRIRANE 

TEKMOVALKE 

REKREATIVCI REKREATIVKE 

1. MESTO 200 € + pokal 25% sklada prijavnin 

te kategorije + pokal 

Pokal Pokal 

2. MESTO 100 € + pokal 15% sklada prijavnin 

te kategorije + pokal 

Pokal Pokal 

3. MESTO 50 € + pokal 10% sklada prijavnin 

te kategorije + pokal 

Pokal Pokal 

http://www.kk-sostanj.si/

