
ŠD Taborska jama, Staničeva 41, 1000 Ljubljana            
                                                    

 

e-pošta: kktaborska.jama@gmail.com                                                      splet:  http://www.kktaborskajama.si    
 

RAZPISUJE MEDNARODNI TURNIR 

 » 1. MEMORIAL SILVANE BELCIJAN » 
na šest steznem kegljišču Bežigrad, Staničeva 41, Ljubljana. 

 

Predtekmovanje  bo potekalo od petka 03.04.2020 do sobote 18.04.2020 .  

FINALE 19.04.2020 od 12:00 ure naprej. Urnik finala bo objavljen na spletni strani ! 

Čas tekmovanja : od  ponedeljka do petka od 16:00 do 22:00 ure, sobota in nedelja od 10:00 
do 22:00 ure. 
Slepi in slabovidni tekmujejo v torek 07.04.2020 od 9:00 ure naprej!  
 

1. PROPOZICIJE: 
 Tekmuje se po pravilih mednarodnega Športnega pravilnika, odstavek 6.3.3, slepi in slabovidni po 

veljavnih pravilih IBSA ter na lastno odgovornost;  
 Tekmuje se  v disciplini 1 x 120 lučajev mešano - kategorije članice, člani, rekreativke, rekreativci; 

slepi in slabovidni 4 x 30 lučajev na polno, 
 V finale se uvrsti po 12 najboljših posameznic in posameznikov iz predtekmovanja ter 6 

povabljenih igralk, nekdanjih sotekmovalk Silvane Belcijan; 
 Vsak tekmovalec ima pravico do neomejenega števila nastopov v predtekmovanju, za razvrstitev 

se upošteva samo najboljši rezultat; 
 V finalu se rezultati iz predtekmovanja ne štejejo. 

2. PRIJAVNINA: 
 Prijavnina za prvi nastop znaša 10 EUR, za vsak naslednji 6 EUR in se poravna pred vsakim 

nastopom. 

3. NAGRADNI SKLAD:  
Za registrirane tekmovalke in tekmovalce: 
 1. mesto  250,00 EUR + prehodni pokal  
 2. mesto 150,00 EUR  
 3. mesto 100,00 EUR 
 4 in 5 mesto praktične nagrade 

 Posebna nagrada za vsakokratni rekord kegljišča 100 EUR  (trenutni ženski rekord 

606; moški rekord 652). 

Za slepe in slabovidne; neregistrirane tekmovalke in tekmovalce: 
 Od 1 do 3 mesta kolajne.  

Prehodni pokal zmagovalec hrani do naslednjega memoriala Silvane Belcijan. V trajno last preide ob 3-kratni 
zaporedni zmagi na memorialu oziroma ob 5-kratni zmagi v razmiku.  
Podelitev nagrad bo v nedeljo 19.04.2020 predvidoma ob 17:30 uri!  
Izplačilo denarnih nagrad po predpisih z navedbo davčne številke! 

4. PRIJAVE :   do 01.04.2020 oz. do zapolnitve terminov : 
 e-pošta: kktaborska.jama@gmail.com; GSM 041 945 784 Zoran Kolenc;  
 na spletni strani ŠD Taborska jama na prijavnem obrazcu. 

Prosti termini in rezultati bodo objavljeni na spletni strani www.kktaborskajama.si ter dnevno posodobljeni! 

Po končani podelitvi druženje ob živi glasbi ! 
 

Vabljeni na kegljišče Bežigrad ! 
 
Ljubljana, 10.02.2020                                                     ŠD TABORSKA JAMA  
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