
KK PIVKA, KK PROTEUS POSTOJNA in KK BREST CERKNICA razpisujejo

25. POKAL
PIVKE 2022

Kegljišče Pivka
Prečna ulica 1

6257 Pivka

www.pivkakk.si

PRIJAVE:
Marjan Bašek

+386 40 637 888
marjan.basek@telemach.net

MOŠKI: 1. mesto - 150,00 €
2. mesto - 100,00 €
3. mesto - 50,00 €

ŽENSKE: 1. mesto - 100,00 €
2. mesto - 60,00 €
3. mesto - 40,00 €

38. POKAL
POSTOJNE 2022

Kegljišče v Športnem parku
Pot k Pivki 2B
6230 Postojna

www.kegljaskiklub-proteus.si

PRIJAVE:
Ljuba Ceglar

+386 31 357 523
ljuba.ceglar@gmail.com

54. GROMOV
MEMORIAL 2022

Kegljišče Cerknica
Cesta 4.maja 18
1380 Cerknica

www.kegljaska-zveza.si

PRIJAVE:
Franc Gornik

+386 41 682 548
gornik@siol.net

Kvalifikacije za skupni finalni turnir bodo potekale na treh posameznih klubskih turnirjih:

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!

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.

Turnirji potekajo od TORKA, 29. marca do NEDELJE, 24. aprila 2022.
Med tednom 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. 

Aktualen urnik nastopov in rezultati bodo redno objavljeni na spletnih straneh vseh
treh klubov organizatorjev ter spletni strani Kegljaške zveze Slovenije.

Najboljši trije prejmejo denarne nagrade*** in pokale:

*** IzplačIlo denarnih nagrad po predpisih – z navedbo davčne številke in odvedenim davkom.

RAZPISNI POGOJI SO ENAKI ZA VSE TRI POSAMEZNE TURNIRJE:

1. SKUPNI MEDNARODNI TURNIR
“NOTRANJSKA OPEN 2022”



v PIVKI, dne 27.4.2022 ob 10:00

MOŠKI
550,00 €
350,00 €
150,00 €
50,00 €

Nagrade***:

1. mesto
2. mesto

3. - 4. mesto
5. - 8. mesto

ŽENSKE
300,00 €
200,00 €
100,00 €
/

Na moški finalni turnir se uvrsti 16 igralcev: 13 najboljših tekmovalcev po seštevku
treh najboljših nastopov – po enega iz vsakega turnirja; ter po en predstavnik

iz treh klubov organizatorjev po izbiri posameznega kluba.

Na finalni turnir žensk se uvrsti 8 igralk: 5 najboljših tekmovalk po seštevku
treh najboljših nastopov – po enega iz vsakega turnirja; ter po ena predstavnica

iz treh klubov organizatorjev po izbiri posameznega kluba.

Finalni turnir se odigra na izločanje; igralec proti igralcu. V vsakem krogu izločanja se
igra 1 x 60metov (2 seta po 30 metov kombinirano 15 polno / 15 čiščenje). Po 1. setu
igralca zamenjata stezi. V primeru neodločenega rezultata se za set točko odigra
1 met na polno. Zmagovalec dvoboja je boljši po set točkah; v primeru rezultata 1:1

v setih, se zmagovalca določi s tremi dodatnimi meti na polno do končne odločitve.
Finalni turnir se izvede Z ŽREBOM tekmovalnih parov, brez upoštevanja skupnega

vrstnega reda iz predhodnih turnirjev! Štartnine ni, malica pa je!

VABLJENI K PRIJAVI NA VSE TRI TURNIRJE!

*** IzplačIlo denarnih nagrad po predpisih – z navedbo davčne številke in odvedenim davkom.

POGOJ ZA NASTOP NA FINALNEM TURNIRJU JE UDELEŽBA
NA VSEH TREH LETOŠNJIH TURNIRJIH V OTS NOTRANJSKA.

FINALNI TURNIR NAJBOLJŠIH
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