
                    
                                        

                                         
 

 ORGANIZATOR 
 Kegljaški klub Celje  

Kegljaška zveza Slovenije 

Osnovnim šolam Področnega centra Celje                                                    Celje, 24. 01. 2018 
 
Zadeva: Področno prvenstvo v kegljanju 2018 
 
Organizator tekmovanja Kegljaški klub Celje v sodelovanju s Kegljaško zvezo Slovenije razpisuje področno 
prvenstvo v kegljanju za leto 2018. Tekmovanje poteka v dveh starostnih kategorijah ločeno po spolu: 

1. Učenci in učenke, letnik 2003 in 2004. 
2. Učenci in učenke, letnik 2005 in 2006. 

 
Objekt - Termin 
Področno prvenstvo  bo potekalo na deset steznem Kegljišču Golovec v Celju od 12.3. do 27.3.2018 v času med 
9. in 15. Uro (ob sredah med 13. in 15. uro) ali po dogovoru. V prijavnici navedite želeni termin oziroma 
pokličite za uskladitev termina. Državno (finalno) tekmovanje bo na Kegljišču Golovec v Celju v petek, 13. aprila 
2018. 
 
Prijavnina 
Šole oziroma tekmovalci-ke ne plačajo prijavnine. 
Stroške objekta, sodnikov ter priznanj za področno prvenstvo PC Celje krije Kegljaški klub Celje, za finalno  
tekmovanje pa Kegljaška zveza Slovenije. 
Tekmovalcem-kam iz PC Celje, ki se bodo uvrstili na finalno tekmovanje bo Kegljaški klub Celje zagotovil do 2 
brezplačna treninga. 
 
Tekmovalna pravila  

- Tekmovanje je posamezno. 
- Tekmuje se v disciplini 60 lučajev polno (vsak lučaj se izvede na vseh 9 kegljev).  
- Pred tekmovanjem se izvede 5 poskusnih lučajev. 
- Velikost krogle je premera 15 cm (teža 2,3 kg) ali 14 cm (teža 1,8 kg). 
- Keglja se lahko enoročno s poljubnim številom korakov ali dvoročno z mesta. 
- O končni uvrstitvi odloča večje število podrtih kegljev. 
- V primeru enakega rezultata najprej odloča manjše število zgrešenih metov, če je tudi to enako, pa je 

boljši mlajši tekmovalec oziroma tekmovalka (rojstni datum).  
- Ostala pravila so navedena v reviji Informator 2017/2018 na strani 54/55. 
- Na finalno tekmovanje (državno prvenstvo) se uvrstijo po 3 najboljši posamezniki-ce iz vsake starostne 

kategorije. 
Organizator ne odgovarja za odtujene stvari ter poškodbe oseb in predmetov. 
 
Športna oprema  
Majica in kratke hlače ali trenirka.  
Čisti dvoranski copati.  
 
Prijava na tekmovanje 
Šole se na tekmovanje prijavijo s priloženo prijavnico, ki jo pošljejo najkasneje do 6.3.2018 na e-naslov 
kegljaskiklub.celje@amis.net . Število prijavljenih tekmovalcev-k ni omejeno.  
Pred začetkom tekmovanja vodja odda podpisan in potrjen spisek tekmovalcev-k na obrazcu št. 2a (brez slik). 
Za nastop skupine 10 tekmovalcev-k je potrebnih 25 do 30 minut.  
 
Informacije 
Informacije dobite na telefonski številki 041 673 335 ali 041 695 960. 
 
Kegljaški klub Celje 
Lado Gobec 
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