
KEGLJAŠKI KLUB RUŠE 

      Razpisuje 

2. mednarodni kegljaški turnir  

»POHORSKI BATALJON 2012« pod UV svetlobo in glasbo iz 70', 80' in 90' 
Kegljaški klub RUŠE razpisuje 2. mednarodni kegljaški turnir »POHORSKI BATALJON 2012« pod UV svetlobo za moške 

in ženske v posamezni konkurenci. Tekmuje se v disciplini 1x 120 lučajev v moški in ženski konkurenci. Turnir je 

prijavljen pri mednarodni kegljaški zvezi. 
 

PREDTEKMOVANJE: 

Predtekmovanje se bo odvijalo od 26.12.2011 do 07.01.2012 na kegljišču v Športnem parku Ruše. V finale se uvrstijo 

najboljši 4 tekmovalci iz predtekmovanja in 4 po izboru organizatorja (v moški in ženski konkurenci). Rezultati 

predtekmovanja se v finalu ne upoštevajo. Predtekmovanje bo potekalo v času od 26.12.2011 do 07.01.2012 po 

naslednjem predvidenem terminskem planu: 

 ponedeljek  od 15.00 do 20.00 

 sreda    od 15.00 do 21.00 

 četrtek   od 15.00 do 21.00 

 sobota   od 09.00 do 21.00 
 

FINALE – 8 TEKMOVALCEV (4 IZ PREDTEKMOVANJA + 4 PO IZBORU ORGANIZATORJA): 

Finalni nastopi bodo potekali v nedeljo 08.01.2012 na kegljišču v Športnem parku Ruše s pričetkom ob 12h. 

 

PRIJAVNINA 
Pravico nastopa imajo vse kegljačice in kegljači, ki pred nastopom poravnajo prijavnino v višino 8,00 EUR. Vsak 
tekmovalec lahko nastopi večkrat, vendar se bo upošteval le najboljši rezultat. V finalu tekmovalci nastopajo brez 
prijavnine. 
 

DENARNI SKLAD 
Nagrade se bodo podeljevale v moški in ženski konkurenci za nastope v finalu. 

1. mesto 150 € + pokal 

2. mesto 100 € + pokal 

             3. mesto 50 € + pokal 

 

SODNIKI 
Sodijo sodniki kegljaškega kluba Ruše. 

PRIJAVE 
Prijave sprejemamo na GSM 040 508 871 (Mihael Kristl). Razpored boste lahko spremljali na naši spletni strani: 

http://www.kegljaskiklub-ruse.si/  

Posebne določbe turnirja: 
 Nastop na lastno odgovornost, 
 Nastopa se po pravilniku kegljaške zveze Slovenije, 
 Vsak tekmovalec ima 10 lučajev za uigravanje, 
 Dovoljeno neomejeno število nastopov, za razvrstitev se upošteva najboljši rezultat, 

 

Se vidimo v Rušah! 

Mihael KRISTL,  

predsednik organizacijskega odbora turnirja 

  KEGLJAŠKI KLUB RUŠE 

                    Upravni odbor KK Ruše 

  

http://www.kegljaskiklub-ruse.si/

