
Kegljaški klub PROTEUS 
 

razpisuje 
 

37. MEDNARODNI KEGLJAŠKI TURNIR ZA POKAL POSTOJNE 2021 
 

˃˃ Lokacija: Turnir se bo odvijal na kegljišču v Športnem parku v Postojni, Pot k Pivki 2B. 
 
˃˃ Tekmuje se v disciplini 1×120 metov mešano  za ženske in moške; za deklice in dečke veljajo 
pravila KZS - štiri starostne kategorije. Vsi tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost ! 
 
˃˃ Prijavnina: Pravico igranja imajo vsi pravočasno prijavljeni, ki pred nastopom poravnajo 
prijavnino 10,00 € (deklice in dečki po 6,00€).Tekmovalec  sme ob novem plačilu prijavnine 
(10,00 €) nastopati tudi večkrat, za uvrstitev šteje le najboljši dosežek. 
 
˃˃ Nagrade: Najboljši trije ( ženske in moški) prejmejo denarne nagrade*** in pokale, vsi 
udeleženci pa majhne spominke. 
                                        MOŠKI                                                             ŽENSKE 
                                   1. mesto 250,00 €                                        1. mesto 150,00 € 
                                   2. mesto 180,00 €                                        2 .mesto 120,00 € 
                                   3. Mesto 100,00 €                                        3. mesto   80,00 € 
*** IzplačIlo denarnih nagrad izključno po predpisih – z navedbo davčne številke in odvedenim 
davkom. 
 
˃˃ Praktično nagrado prejme najboljša mladinka in mladinec, ter najboljša domačinka in najboljši 
domačin, kolajne pa najboljši naraščajniki in neregistrirani tekmovalci. Medalje prejmejo tudi 
najboljši trije med slepimi in slabovidnimi. 
 
˃˃ Termini turnirja:     Turnir bo potekal na kegljišču Športni park v Postojni                                        
od TORKA, 12.OKTOBRA,  do SOBOTE, 30. OKTOBRA 2021, ko bo zvečer zaključek z 
razglasitvijo rezultatov in zakusko. Med tednom (razen TORKA) možen nastop od 16. do 21.ure, 
ob sobotah in nedeljah od 10. do 21.ure. Ob pravočasni prijavi bodo možnosti upoštevanja 
vaših želja zagotovo večje. Prednost pri rezervaciji terminov bodo imeli igralci iz oddaljenih krajev 
in tujine. Tekmovalci-lke po končanem nastopu prejmejo malico.  
 
˃˃ PRIJAVE do popolnitve terminov zbira:  
Ljuba Ceglar, GSM +386 31 357 523;  
e-mail: ljuba.ceglar@gmail.com  
 
˃˃ Aktualen urnik nastopov bo redno objavljen na spletnih straneh                                   
www.kegljaskiklub-proteus.si  
Preko spleta bomo tudi sprotno objavljali aktualne rezultate turnirja. 
 
 
˃˃ Turnir bo odigran v okviru takrat aktualnih omejitev pri izvajanju športnih 
tekmovanj. Organizator si pridržuje pravico do sorazmernega zmanjšanja nagrad v 
primeru prekinitve turnirja ali do neizplačila v primeru odpovedi turnirja. 
 
 
 
Postojna, 17.09.2021 

KK PROTEUS                                                                               Vabljeni! 
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