Center št. 153
2393 ČRNA NA KOROŠKEM

R A Z P I S U J E

TURNIR ZA POKAL TURISTIČNEGA DRUŠTVA ČRNA
TERMINI:

TOREK,
SREDA,
ČETRTEK,
PETEK,

16.08.2022
17.08.2022
18.08.2022
19.08.2022

09,00
09,00
09,00
09,00

do
do
do
do

21,00 ure
21,00 ure
21,00 ure
21,00 ure

PROPOZICIJE:
•
•
•
•

•
•

Tekmuje se po pravilih KZS in na lastno odgovornost v športni opremi
Tekmuje se v disciplini 1 x 120 lučajev mešano (4x30 lučajev )
Ker je 3-stezno kegljišče, tekmovalec igra še enkrat na tisti stezi, kjer začne tekmovanje
Vsak tekmovalec-ka ima pravico do več nastopov, startnina se plača za vsak nastop,
šteje pa samo najboljši rezultat
Tekmo sodijo domači sodniki, spori se rešujejo sproti, poznejših reklamacij se ne upošteva
Turnir šteje za rezultat naj kegljač Koroške.

KATEGORIJE :
MOŠKI - REGISTRIRANI, NERIGISTRIRANI in UPOKOJENCI.
ŽENSKE - REGISTRIRANE, NERIGISTRIRANE in UPOKOJENKE.
(NERIGISTRIRANI- so tudi tisti registrirani, ki v zadnjem letu niso nastopali v ligah KZ Slovenije).
•
•
•
•
•
•
•
•

Tekmovalci - ke imajo pred pričetkom tekmovanja na voljo 10 lučajev za uigravanje
Ob prijavi se tekmovalcu določi datum, ura in steza na kateri prične tekmovanje
Glede na zasedenost urnika bo možna prijava tudi med samim tekmovanjem
Rezultati bodo sproti razvidni na oglasni deski kegljišča
Razglasitev uradnih rezultatov in podelitev pokalov bo pol ure po končanem tekmovanju
Prijavnina znaša 8,00 EUR in se plača pred nastopom dežurnemu na kegljišču
Za prva tri mesta v posamezni kategoriji se podelijo pokali
Organizator ne prevzema nobenega jamstva za morebitno nastalo
osebno in premoženjsko škodo in ne more biti tožena stranka.

ZA MOREBITNI DOSEŽEN REKORD KEGLJIŠČA –

MOŠKI IN ŽENSKI - NAGRADA 50.00 €
APSOLUTNI RETZULTAT - NAGRADA 50.00 €
(Upošteva se rekord kegljišča, ki obvelja na koncu tekmovanja).
Prijave poslati :

Jože Jamnik
Ivan Ropič

GSM 0041 330 115 DO 05.08.2021.
GSM 051 353 668

od 06.08.2021 naprej

Dobrodošli v Črni na Koroškem !
TK KEGLJAŠKEGA DRUŠTVA
ČRNA NA KOROŠKEM

