
 KEGLJAŠKI KLUB BREST 
razpisuje 

 
55. MEDNARODNI KEGLJAŠKI TURNIR GROMOV MEMORIAL 2023 

 
˃˃ Lokacija: Turnir se bo odvijal na kegljišču BREST, Cesta 4. maja 16, 1380 Cerknica 
˃˃ 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,                                         
 
                                           MOŠKI                                                         ŽENSKE 
                                   1. mesto 150,00 €                                        1. mesto 100,00 € 
                                   2. mesto 100,00 €                                        2 .mesto   60,00 € 
                                   3. Mesto   50,00 €                                        3. mesto   40,00 € 
*** IzplačIlo denarnih nagrad po predpisih – z navedbo davčne številke in odvedenim davkom. 
 
˃˃ Medalje prejmejo rekreativni tekmovalci. 
 
˃˃ Termini turnirja: Turnir bo potekal na kegljišču Brest v Cerknici                                        
od ČETRTKA, 30. marca do NEDELJE, 23. aprila 2023, brez finalnih bojev. 
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.  
 
˃˃ PRIJAVE do popolnitve terminov sprejema Franc GORNIK, Sinja gorica 19,                       
1380 Cerknica,  GSM 041 682 548 ali email:  gornik@siol.net 

 
 ˃˃ Aktualen urnik nastopov bo redno objavljen na spletnih strani  
https://www.kegljaska-zveza.si/ . Preko spleta bomo tudi sprotno objavljali aktualne rezultate 
turnirja. 
 
 

˃˃ Tudi letošnji Gromov memorial skupaj s tradicionalnima turnirjema Pokal Pivke (KK 
Pivka) in Pokal Postojne (KK Proteus), šteje kot kvalifikacijski turnir za skupni    2. finalni 
turnir  NOTRANJSKA OPEN 2023,                                                                           ki 
se bo letos odigral  v ČETRTEK, 27.4. 2020 v POSTOJNI.  
Na finalnem turnirju  z bogatimi finančnimi nagradami se bo pomerilo 16 igralcev in 8 igralk. 
Več o NOTRANJSKA OPEN 2023 v posebnem razpisu na  https://www.kegljaska-
zveza.si/   in na klubskih straneh. 
 
 
Cerknica, 28.02.2023 

KK BREST                                                                              Vabljeni! 
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