
KRATKA ZGODOVINA KEGLJANJA NA LEDU

Kegljanje na ledu se je razvijalo severno od nas, predvsem  v Alpskih deželah. Kot zabavni šport se je
odvijalo  v  glavnem  na  zaledenelih  jezerih  in  bajerjih,  v  bližini  premožnih  gostišč  in  posestev.

V naše kraje  je ta šport prišel že v začetku Avstro-ogrske monarhije v glavnem na Bled, Jesenice in v
Kranjski gori se je začelo kegljati v 30 letih prejšnjega stoletja. Kegelj oziroma po domače čok je bil
podoben današnjemu, le da je bil lesen in okovan z železnim obročem. Takrat se je igralo v glavnem na
bližanje. Nagrada pa je bila dva deci kuhanega vina, saj so bile zime zelo mrzle.

Kegljanje na ledu v preteklosti. Slika je iz leta 1565.

Po drugi  svetovni  vojni   se je  v Sloveniji  kegljanje na ledu začelo razvijati  kot samostojna športna
panoga.  Zveza  društev  kegljanja  na  ledu  je  bila  ustanovljena  leta  1957.   



TEKMOVALNE DISCIPLINE

Tekmovalne discipline kegljanja na ledu, asfaltu ali umetni podlagi so:

● MOŠTVENO TEKMOVANJE (posamezno in ekipno)

● CILJNO TEKMOVANJE (posamezno in ekipno)

● MET NA DALJAVO (posamezno in ekipno)

Tudi v sedanjem času je to zanimiva športno rekreativna panoga primerna za ljudi obeh spolov in vseh
starosti. Ta šport ni prisoten le v številnih evropskih državah, temveč tudi v S in J Ameriki, Avstraliji,
Afriki in Aziji. V svetovno kegljaško zvezo IFI je trenutno vključeno 40 držav iz celega sveta, ki nastopajo
na svetovnih in evropskih prvenstvih.

Kegljanje, kot šport se je iz naravnega ledu preselilo na umetne ledene ploskve v dvoranah. Panoga se
je v Sloveniji zelo razvila v letih 1985 do 1990, ko je v državnem prvenstvu nastopalo tudi po 19 ekip.

V Sloveniji je razvitih pet centrov: na Jesenicah, na Bledu, v Mariboru, v Ratečah in na Jezerskem. V
njih pa se razvijajo vse oblike in panoge kegljanja na ledu/asfaltu.

NA KRATKO O IGRI IN PRAVILIH

Kegljanje na ledu je športna panoga z veliko tradicije in šport pri katerem »kegelj« drsi po ledeni ploskvi,
asfaltu ali kakšni drugi primerni umetni masi. Izvaja se lahko skozi celo leto. Kegelj ali tako imenovani
»čok« je sestavljen iz treh delov; ročaja, drsne plošče in kovinskega trupa. Sam rekvizit je težak od 4,8 do
5,7 kg.



Igralno polje je zarisano po širini hokejskega igrišča oz. v istih dimenzijah na asfaltu.

Slika prikazuje igralno polje

K  opremi športnika na ledu sodi tudi primerna zimska obutev z ne drsljivo gumijasto podlago.

Na ledu oz. asfaltu se pri sami igri drsne plošče zamenjujejo glede na potrebno hitrost keglja. Pri 
približevanju se uporabi počasnejša podlaga plošče (mehkejša), pri zbijanju nasprotnikovega čoka pa 
podlaga, ki mora biti hitrejša (bolj trda).

Najbolj razširjeno in priljubljeno je MOŠTVENO TEKMOVANJE, kjer so v ekipi 4 člani / članice. Med seboj
se pomerita dve ekipi, katerih cilj je, da se najbolj približata cilju v polju – zajčku (podobno balinčku).
Zajček je iz trde gume s premerom 12 cm.

Več kot ima eno moštvo čokov bližje zajčku, več točk osvoji.  Igra se v ciljno polje 3 x 6 m, zajček pa je na
začetku igre postavljen v sredino igralnega polja. Tekom igre se  tudi zgodi, da se s čoki zajček prestavlja.



V primeru, ko je zbit izven polja, se vrne na izhodiščno točko v sredino. Razdalja med zajčkom in igralcem
je cca. 30 m.

Ena igra ima 6 obratov, vsaka ekipa začne s prvim metom izmenjaje.   Vsak igralec ima v obratu en met,
prvi med njimi pa je vodja igre in seznanja soigralce ves čas o položaju zajčka in čokov v ciljnem polju.
Hkrati pa jim pove tudi možne poteze za prevzem igre. Na vrsti je zmeraj tisto moštvo, ki svojega čoka
nima bližje zajčku. Obrat je končan, ko moštvi nimata več čokov in ko vodji določita točke. Zmaga moštvo,
ki je v šestih obratih zbralo večje število točk.

Precej zanimanja med igralci pritegne tudi CILJNO TEKMOVANJE. To je lahko posamezno ali moštveno.
Pri tej igri  je potrebna velika mera občutka in natančnosti.

Igralec v eni igri opravi 24 metov. Točke se seštevajo.      

V tem primeru je igralno polje prirejeno, saj je tekmovanje razdeljeno na  4 dele.  

Slika prikazuje igralno polje za ciljno tekmovanje.

1. - prvih šest metov igralec nastavlja čok v sredino čim bližje zajčku;

2. - v drugem delu igralec izbija čoke na 6. različnih položajih v ciljnem polju (A,B,C,D,E,F);

3. - nadaljnjih šest metov igralec ponovno nastavlja čok čim bližje zajčku, ki je v tem primeru nastavljen v 
vogale ciljnega polja levo in desno; 

4. - zadnjih šest metov je kombinacija bližanja in izbijanja;

 MET V DALJAVO

Preprosto, je to tekmovanje v katerem je potrebno vreči čok čim dlje.  Pri  ostalih tekmovanjih gre za
natančnost in taktiko, pri metu v daljavo pa je pomembna hitrost, tehnika in moč. Optimalna kombinacija
vseh vrlin bo pripomogla k uspešno izvedenemu in veljavnemu metu.

Preden pa se met izvede, je potrebno telo segreti z vajami, saj so meti zelo obremenjujoči predvsem za
zgornji del telesa in hrbtenico. Tega se zavedajo vsi najboljši tekmovalci, saj le tako dosegajo rekordne
rezultate. Trenutni svetovni rekord znaša 566 m.



DOSEŽKI SLOVENSKE REPREZENTANCE V EVROPSKEM OZ. SVETOVNEM MERILU v letu 2022 

V Ledeni dvorani KLOBENSTEIN - RITTEN, Italija je od 15. 2 do 19. 2. 2022 potekalo:

SP – Klobenstein-Ritten 2022 za U16 in U19 in EP – Klobenstein-Ritten 2022  za U23

Discipline: MOŠTVENO TEKMOVANJE, CILJNO TEKMOVANJE IN MET NA DALJAVO

Na turnirju so nastopale ekipe iz 9 držav.

Za reprezentančno ekipo SLOVENIJE so nastopali:

Selektor: Aleš Petek in Pomočnik selektorja: Peter Novak

U 16: Žiga Petek, Maj Novak, Tilen Tičar, Mark Novak, Nejc Petek

Tekmovalci so dosegli naslednje rezultate:

MOŠTVENO TEKMOVANJE - U 16:

4. mesto : Žiga Petek, Maj Novak, Tilen Tičar, Mark Novak, Nejc Petek

CILJNO TEKMOVANJE ekipno:U16:

5. mesto: Žiga Petek, Maj Novak, Tilen Tičar, Mark Novak

CILJNO TEKMOVANJE posamezno:U16

13. mesto: Maj Novak

14. mesto: Žiga Petek

22. mesto: Mark Novak

24. mesto: Tilen Tičar

MET NA DALJAVO: U16

Posamezno: 10. Žiga Petek, 13. Maj Novak, 16. Nejc Petek, 17. Tilen Tičar

Ekipno: 4. mesto



V Ledeni Areni KLOBENSTEIN - RITTEN, Italija je od 22. 2 do 27. 2. 2022 potekalo:

SP – Klobenstein-Ritten 2022 za ČLANICE IN ČLANE

 

Discipline: MOŠTVENO TEKMOVANJE, CILJNO TEKMOVANJE IN MET NA DALJAVO

Na turnirju so nastopale ekipe iz 25 držav.

 

Za reprezentančno ekipo SLOVENIJE so nastopali:

ČLANI: Moštveno in ciljno tekmovanje: Matjaž Kocjan,

 Miran Sluga, Matjaž Erman, Milan Požar, Žiga Petek

 

Met na daljavo: Franc Dobnik

Klemen Noč, Miran Lindič, Milan Požar

 

ČLANICE:  Moštveno in ciljno tekmovanje: Valerija Štefelin

Mojca Mahajnc, Sabina Jančič Dobnik, Anne Marie Roškar, Helena Lindič

 

Doseženi rezultati:

Moštveno tekmovanje:

4. mesto ČLANICE

Valerija Štefelin, Mojca Mahajnc, Sabina Jančič Dobnik, Anne Marie Roškar, Helena Lindič 

7. mesto ČLANI

Matjaž Kocjan, Miran Sluga, Matjaž Erman, Milan Požar, Žiga Petek

 



CILJNO TEKMOVANJE ekipno

4. mesto ČLANICE:

Mojca Mahajnc, Valerija Štefelin, Sabina Jančič, Dobnik, Anne Marie Roškar

8. mesto ČLANI:

Matjaž Kocjan, Žiga Petek, Matjaž Erman, Milan Požar

6. mesto MIX ČLANICE IN ČLANI:

Valerija Štefelin, Sabina Jančič Dobnik, Matjaž Kocjan, Milan Požar 

CILJNO TEKMOVANJE posamezno:

ČLANICE:                                                        ČLANI:

  8. mesto:   Valerija Štefelin                     27. mesto: Matjaž Kocjan

10. mesto:   Sabina Jančič Dobnik             29. mesto: Miran Sluga

18. mesto:   Mojca Mahajnc

 

MET NA DALJAVO - ČLANI:

Ekipno: 5. mesto

Franc Dobnik, Klemen Noč, Miran Lindič, Milan Požar

Posamezno:

15. mesto: Franc Dobnik,                           20. mesto: Klemen Noč,

21. mesto: Milan Požar,                              22. mesto: Miran Lindič

KEGLJANJE NA LEDU JE PO SKLEPU OLIMPIJSKEGA KOMITETA OD LETA 2021  
DALJE OLIMPIJSKA DISCIPLINA !!!


