
ŠPORTNA  ZVEZA  JESENICE  IN  KEGLJAŠKI KLUB  JESENICE IN  Z 
ZAVOD ZA  ŠPORT  JESENICE

                                                 RAZPISUJEJO
MEDOBČINSKO  REKREACIJSKO  KEGLJAŠKO 

LIGO (MRKL )2010/2011
Rezultati  lige se  štejejo tudi  v točkovanju Športnih 

iger Jesenic !!

Začetek tekmovanja  : petek 1.10.2010
Igralni  dnevi  : petek od  15.00 – 21.00, ponedeljek 18.00 – 22.00   
Igra  se po pravilih  kegljaške  zveze Slovenije  / 4 x 120 lučajev.
Pravico  nastopa  : rekreativni  kegljači  in  registrirani  tekmovalci ,ki  nastopajo  v 
Gorenjski  ligi . . Najmanjše  število  igralcev 4  največje  8.
Prijave    do   27.09.2010 . Prijava mora  vsebovati : ime ekipe, podatke  o  vodju 
ekipe ( GSM, ali  telefon, E mail), ter  spisek  igralcev.
Ekipe  se  lahko dopolnijo  do  30.12.2010, po  tem datumu  niso  možne  dopolnitve.
Možne so tudi  mešane  ekipe, ženske  ekipe  nastopajo v moški konkurenci.
Igra  se  po že  uveljavljenih  Pravilih  MRKL iz  prejšnjih  sezon .
Sistem  tekmovanja  bo  tri krožni  liga sistem  ( vsaka ekipa igra  trikrat  z  vsako).
Stroški  tekmovanja  10 EUR na ekipo / na  tekmo  !
(  stroški  se  poravnajo  pred začetkom  vsake  tekme  pri  glavnemu  sodniku 
oziroma  blagajni  kluba ).
Tekmovanje  vodi  tekmovalna  komisija  v  sestavi : Dušan Kogoj, Aleš  Mavsar, 
Branko  Jeršin .
Predsednik  TK : Dušan Kogoj 
Prosimo  za  pravočasne  prijave ekip  !

Športni  pozdrav  !

Koordinator  programov  ZSJ :
Branko  Jeršin    



Predvidene  ekipe/žreb številk  :  
1 / REZERVISTI ,
2/  DU JESENICE, 
3/  ZSJ; 
4/  BOLNICA; 
5 / DU JAVORNIK; 
6/  KLAPA
7/  MAVRICE
8/  LESCE
9/  POLICIJA
10/MURKE
11/BOLNICA
12 /

Po  Bergerjevi  lestvici – liga  tri  krožno  / 33 kol  ( 5 tekem  v kolu/ 1 ekipa  prosta). 
To pomeni   petek  tri  tekme , ponedeljek  dve  tekmi .
Če  so še  Poštarji so  tri  tekme  petek, tri ponedeljek !!
Posebna  prošnja : Bolnica  igra  vse  tekme  v  petkih  ob  15.00. 

Jaz imam  že  pripravljen razpored  za  prvi  del . 

Začnemo  1.10. 2010 končamo    30 maja 2011. 


