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RAZPIS In PROPOZICIJE 
30. ODPRTEGA PRVENSTVA TRŽIČ-2023 

 
 

Kegljaški  klub LJUBELJ razpisuje 30. ODPRTO PRVENSTVO TRŽIČ 2023, ki bo 
potekalo na kegljišču v Tržiču in sicer od ponedeljka, 27. marca do petka, 07. aprila 
2023. (tekmovalni dnevi so od ponedeljka – petka) 
 

1. PRAVILA PRVENSTVA 
 

Tekmovanje bo potekalo po pravilih KZS v disciplini 120 lučajev mešano za 
registrirane tekmovalke in tekmovalce ter rekreativke in rekreativce. Vsi nastopajoči 
bodo imeli na voljo 10 lučajev za ogrevanje. Udeleženci prvenstva nastopajo na 
lastno odgovornost.  
 
Prijavite je lahko najkasneje do četrtka, 23.03. 2023 oz. do popolnitve terminov: 
 
• Na GSM: 041/835-410 - Čerin Janez (od 15.ure dalje) ali e-pošto: 

kkljubelj@gmail.com 
Ob prijavi lahko navedete željen termin nastopa, katerega bomo po možnosti tudi 
upoštevali. Kandidat lahko nastopi večkrat ob plačilu prijavnine. Upošteva se najboljši 
rezultat. 
 
2. PRIJAVNINA 
Prijavnina za vsakega nastopajočega znaša 10,00 € in se plača sodniku pred 
nastopom.  
 
 

3. NAGRADE:  
Tekmovalci :      1. mesto 150,00 € + pokal             Tekmovalke:     1.mesto   100,00€ + pokal  
                               2. mesto 100,00 € + pokal                 2.mesto     60,00€ + pokal  
                               3. mesto    60,00 € + pokal                 3.mesto     30,00€ + pokal 
   
Rekreativci in rekreativke:          1. mesto   60,00  € + pokal   
       2. mesto   praktična nagrada + pokal 
       3. mesto   praktična nagrada + pokal 
 
Med tekmovanjem bo potekal tudi bogat srečolov, ob 30.letnici turnirja.          

4. OSTALO 
 

Razpored tekmovanja vam bomo poslali po E-pošti do četrtka, 23.03.2023, zato vas prosimo, da 
ob prijavi navedete točen naslov (E-pošto ali GSM), kamor vam bomo posredovali razpored.  
Vse klube in posameznike naprošamo, da pohitijo s prijavami, saj bodo tako lažje dobili željen 
termin. 
 

Z veseljem in iskrico v očeh vas pričakujemo v Tržiču in vam želimo 
veliko podrtih kegljev! 
 
 

  KK LJUBELJ TRŽIČ 
  Ema ZAJC l.r. 


	KEGLJAŠKI KLUB TRŽIČ: 10. 03. 2023
	LJUBELJ TRŽIČ
	RAZPIS in PROPOZICIJE
	KK LJUBELJ TRŽIČ
	Ema ZAJC l.r.



