Kegljaški klub Železniki in
Kegljišče ''Pri Meru''

Železniki, 15.11.2019

RAZPIS

27. BOŽIČNI TURNIR V KEGLJANJU
ŽENSKIH IN MOŠKIH DVOJIC
1. Razpisujemo odprto prvenstvo ženskih in moških dvojic na kegljišču 'Pri Meru' v Železnikih, ki bo potekalo v času
od 27.11. do 21.12. 2019 (op. ob nedeljah in torkih tekmovanja ni).
2. Tekmuje se v disciplini 4*30 lučajev mešano. Tekmovalec lahko nastopi samo 1x.
V primeru enakih rezultatov se šteje boljši skupni rezultat čiščenja.
3. Keglja se na lastno odgovornost.
4. Prijavite se lahko na naslov:
ali na

tel. :
gsm.:

Košmelj Jože, Na plavžu 47/a, 4228 Železniki
04/ 510 22 22
041/ 256 851 (Jože)

5. Prijave sprejemamo do 27.11.2019 oz. do zasedenosti terminov.
Prosimo,da se prijavite v čim krajšem času, da se lahko dogovorimo za Vaš željeni termin.
Termine, zasedenost terminov, trenutne in končne rezultate pa si lahko ogledate tudi na strani KK Železniki

www.kkzelezniki.si
6. Štartnino 10 € na osebo poravnate pred nastopom.
7. Štartnine sta oproščena dosedanja rekorderja: (morebitna nova rekorderja bosta letos še posebej lepo nagrajena)
Barbara Fidel
Mark Bortek

659 kegljev
704 keglji

leta 2008
leta 2014

8. Nagrade: prvo uvrščena ženska in moška dvojica prejmeta pokal božičnih turnirjev, ki ostane na kegljišču z
vgraviranimi imeni, ki ta pokal prejmejo. Odličja so za vsa prva 3 mesta v skupnem seštevku in praktične nagrade za 3
najboljše domače pare.
DENARNE NAGRADE BOMO RAZDELILI MED PRVIH PET ŽENSKIH IN PRVIH PET MOŠKIH DVOJIC NA RAZGLASITVI

ŽENSKE DVOJICE
1. mesto
2. mesto
3. mesto
4. mesto
5. mesto

100 €
70 €
50 €
30 €
20 €

MOŠKE DVOJICE
1. mesto
2. mesto
3. mesto
4. mesto
5. mesto

160 €
120 €
80 €
50 €
20 €

9. Razglasitev rezultatov turnirja bo v soboto 21.12.2019 ob 20.uri na kegljišču 'Pri Meru'.

Vsem nastopajočim ter vsem ljubiteljem kegljanja želimo prijetno počutje na kegljišču 'Pri Meru' v
Železnikih.
VELIKO ŠPORTNEGA USPEHA IN DOBRODOŠLI!

