Kegljaški klub Ruše

Športni park Ruše

CEZAM

Občina Ruše

Kegljaški klub Ruše
organizira v sodelovanju s Športnim parkom Ruše in Občino Ruše

11. mednarodni kegljaški turnir »RUŠE OPEN 2021«
Tekmuje se v disciplini 1x 120 lučajev (kategorije: moški registrirani; ženske registrirane; moški neregistrirani;
ženske neregistrirane). Tekmovalci imajo 10 lučajev za uigravanje. Nastopa se po pravilniku KZS. Dovoljeno je
neomejeno število nastopov, za končno razvrstitev se upošteva najboljši rezultat. Tekmovalci in tekmovalke
nastopajo na lastno odgovornost.
Kje:

ŠPORTNI PARK RUŠE (Šolska ulica 17, 2342 Ruše)

Kdaj:

V času od 16.08.2021 do 05.09.2021 po naslednjem predvidenem terminskem planu:
● ponedeljek
16.08, 23.08. in 30.8. 2021
od 14.00 do 20.00
● sreda
18.08, 25.08. in 1.9.2021
od 14.00 do 19.00
● četrtek
19.08, 26.08. in 2.92021
od 14.00 do 20.00
● sobota
21.08, 28.08. in 4.9.2021
od 10.00 do 20.00 (17:00)

Prijavnina:

Registrirani = 10 € (vsak naslednji nastop je 8 €); Neregistrirani = 8 € (vsak naslednji nastop je 6 €)

Nagrade:

Pokali za najboljše tri v posamezni kategoriji.

Denarne nagrade:

Kategorija »Registrirani moški«:
1. mesto 150 €
2. mesto 75 €
3. mesto 50 €

Kategorija »Registrirane ženske«:
1. mesto 150 €
2. mesto 75 €
3. mesto 30 €

Zneski denarnih nagrad so bruto vrednosti - izplačilo denarnih nagrad bo z navedbo davčne številke na TRR. Za izplačilo denarnih
nagrad je pogoj minimalno 25 nastopov v posamezni kategoriji registriranih igralcev oz. igralk!
Dodatne nagrade:

za najboljši absolutni rezultat na turnirju 50€ in za rekord kegljišča, ki obvelja do konca turnirja še
dodatnih 200 € (v moški ali v ženski kategoriji)
Podelitev nagrad in pokalov za vsako kategorijo bo po končanem turnirju v soboto 4.9.2021 predvidoma 18.15h. Podelitev bo
izvedena v skladu s takrat veljavnimi priporočili in navodili NIJZ. Prosimo vse udeležence, da se na samem dogodku dosledno držijo
navodil organizatorja turnirja.
Informacije in prijave: Marjana Babič GSM:041 807 600; e-mail: marjana76@gmai.com

Vljudno vabljeni!
Kegljaški klub Ruše

