
 
KEGLJAŠKO DRUŠTVO KRKA NOVO MESTO 

razpisuje 
20. mednarodno odprto prvenstvo KD Krka Novo mesto 

 
 

Tekmovanje bo na Kegljišču Portoval v Novem mestu, Topliška cesta 2c. 

 

Termini predtekmovanja:  

Sobota, 1.2.2020 od 8.00 do 22.00 ure 

Nedelja, 2.2.2020 od 8.00 do 22.00 ure    

Sreda, 5.2.2020 od 20.00 do 22.00 ure 

Petek, 7.2.2020 od 16.00 do 22.00 ure 

Nedelja, 9.2.2020 od 8.00 do 22.00 ure  

Sreda, 12.2.2020 od 20.00 do 22.00 ure 

Petek, 14.2.2020 od 16.00 do 22.00 ure 

Nedelja, 16.2.2020 od 8.00 do 22.00 ure 

Sreda,19.2.2020 od 20.00 do 22.00 ure 

Petek, 21.2.2020 od 16.00 do 22.00 ure 

Sobota, 22.2.2020 od 8.00 do 22.00 ure 

 

FINALE: Nedelja, 1.3.2017 od 13.00 do 19.30 ure. 

 

Prijavnina je 10,00 EUR in se plača glavnemu sodniku pred nastopom. Vsak udeleženec 

tekmovanja prejme malico ob vsakem nastopu. Za najemnike stez na kegljišču Portoval je v 

času najema stez prijavnina polovična, vendar morajo nastopiti istočasno vsaj 3 tekmovalci. 

 

Vsi nastopajo na lastno odgovornost. Keglja se po Športnem pravilniku Kegljaške zveze 

Slovenije. 

Tekmuje se v disciplini 1 x 120 lučajev mešano v moški in ženski kategoriji (tekmovalci in 

tekmovalke, rekreativci in rekreativke). Za tekmovalce se štejejo vsi, ki imajo vsaj en nastop v 

državni ligi v tekoči sezoni. 

Vsi nastopajoči lahko igrajo tudi s svojimi kroglami v skladu z 21.členom športnega pravilnika. 

 

V predtekmovanju je dovoljeno neomejeno število nastopov, za razvrstitev pa se upošteva 

najboljši rezultat. Vrstni red se določi po številu podrtih kegljev, boljši izid na čiščenje, manj 

praznih metov itd. 

 

V moški finale se uvrsti deset najbolje uvrščenih tekmovalcev iz predtekmovanja in dva 

najbolje uvrščena člana KD Krka. V ženski finale se uvrsti deset najbolje uvrščenih tekmovalk 

iz predtekmovanja in dve najbolje uvrščeni članici KD Krka. Rezultati iz predtekmovanja se v 

finalu ne upoštevajo. 

V primeru odsotnosti tekmovalca v finalu ga nadomesti rezerva ali najboljše uvrščeni 

tekmovalec, prisoten na kegljišču. Finalni nastop se ne plača. 

 

Urnik predtekmovanja, urnik finala in vsi rezultati bodo tekoče objavljeni na spletni strani KD 

Krka Novo mesto www.kd-nm.kegljanje.com in na facebook strani KD Krka Novo mesto. 

 

http://www.kd-nm.kegljanje.com/


 

 

 

 

NAGRADE: 

 

Tekmovalci      Tekmovalke    

1. mesto :  300,00 eur + pokal   1. mesto : 300,00 eur + pokal  

2. mesto :  200,00 eur + pokal    2. mesto : 200,00 eur + pokal  

3. mesto :    100,00 eur + pokal   3. mesto : 100,00 eur + pokal 

 

Rekreativci      Rekreativke    

1. mesto :  pokal     1. mesto : pokal  

2. mesto :  pokal      2. mesto : pokal  

3. mesto :    pokal     3. mesto : pokal 

 

Zmagovalec kvalifikacij :  50,00 eur  Zmagovalka kvalifikacij :   50,00 eur 

 

Vsi finalisti in najboljši trije rekreativci v obeh konkurencah prejmejo praktična darila! 

  

 

Podelitev pokalov in nagrad bo po konačnem finalnem delu tekmovanja.  

Prijavite se lahko na e-mail : miro.miklavcic@gmail.com ali gsm 041-323-081. 

 

JAMSTVO: KD Krka ne prevzema nobenega jamstva za morebitno nastalo osebno in 

premoženjsko škodo in ne more biti tožena stranka. 

 

 

Športni pozdrav ! 

 

 

Novo mesto, 05.01.2020. 

 

 

 

Vodja tekmovanja      Predsednik KD KRKA Novo mesto 

Miro Miklavčič      Franci Kos 
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