
ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE IN ŠPORTNA ZVEZA JESENICE

RAZPISUJETA

MEDOBČINSKO KEGLJAŠKO REKREACIJSKO LIGO 
2011/2012

Liga  se  sočasno  šteje  tudi  za  tekmovanje  v  okviru  Delavskih  športnih  iger 
Jesenic za leto 2011/2012.

1. Tekmovanje se poteka od druge polovice septembra do konca maja 2011. 
Igralni dan je PONEDELJEK in PETEK.

2. Pravico nastopa imajo vse ekipe, ki so sodelovale že v lanskem letu in 
ekipe delovnih organizacij in zavodov. Nove ekipe dobrodošle! 

3. Prvi del tekmovanja se igra dvokrožno ( vsaka ekipa z vsako 2 x). V 
drugem delu tekmovanja igra prvih šest ekip v skupini za naslov prvaka, 
druge pa v tolažilni skupini za uvrstitev od 7. mesta dalje. V obeh 
skupinah je tekmovanje dvokrožno. Iz prvega dela tekmovanja se točke 
prenašajo v drugi finalni del. 

4. Tekmuje se po pravilih KZS. Ekipa za zmago prejme 2 točki, za 
neodločen rezultat 1 in za poraz 0 točk. Vrstni red na lestvici so določa 
prav tako po pravilih KZS.

5. Pravico nastopa imajo rekreativni kegljači in registrirani tekmovalci, s 
posebno omejitvijo in sicer registrirani tekmovalci iz slovenske lige lahko 
nastopijo vendar ne več kot dva v isti ekipi! 

6. Ekipo sestavlja lahko največ 8 osem igralcev, na tekmi lahko nastopijo 4 z 
možnostjo 2 menjav. Ekipe se lahko dopolnjujejo do začetka drugega 
dela. Registrirani igralci morajo biti obvezno prijavljeni za ekipo pred 
začetkom tekmovanja v ligi. 

7. Štartnina je 12 EUR na tekmo za ekipo ( 3 EUR na tekmovalca), plača se 
15 minut pred začetkom tekme. Štartnino plačajo vse ekipe!

8. Prijavo ekipe za posamezno tekmo je potrebno predati glavnemu sodniku 
najmanj 20 minut pred začetkom tekme.

Prijave za ligo je potrebno posredovati vodji tekmovanja do 12.9.2011. 
Vsebovati mora: ime ekipe, podatke o vodji ekipe ( naslov, telefon), spisek 
tekmovalcev ekipe. 
TEKMUJE SE NA LASTNO ODGOVORNOST!
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