
 

Številka: 6713-3/2018-37 

Datum: 20.02.2019 

 

 

Ljubljanskim osnovnim šolam in izvajalcu 

 

 

Zadeva: Razpis prvenstva osnovnih šol Ljubljane v kegljanju 

 

Tekmovanje bo 14. 3. 2019 ob 12.00 na kegljišču Kegljaškega kluba Ograjca, Kotnikova 8. 

Glede na število prijavljenih se tekmovanje lahko izvede tudi v več dneh. O tem vas bomo obvestili 

naknadno. 

 

Tekmovalna določila so objavljena v nadaljevanju razpisa ter »Informator 1, 2018/2019, stran 58-

59«. 

Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.timingljubljana.si in 

http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/ 

 

Prijave preko spleta so možne od 20.02. (od 15.00) do 12.03.2019 (do 24.00). 

 

Izvajalec tekmovanja je Kegljaški klub Ograjca:  

kontaktna oseba je Primož Pintarič 

tel.: 041 749 547 

e – pošta: primoz.pintaric@guest.arnes.si  
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KEGLJANJE 
 

 
1. IZVAJALEC 
 
Kegljaški klub Ograjca, Kotnikova 8, Ljubljana 

Samo Dremelj 

Tel: 041 749 547 (Primož Pintarič) 

e-pošta: primoz.pintaric@guest.arnes.si 
 
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 
 
Prvenstvo bo 14. marca 2019. 
 
3. PRAVICA NASTOPA 
 
Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol, ki izpolnjujejo pogoje pravil. 
 
4. TEKMOVALNA DOLOČILA 
 
- Kategorije: starejši učenci in učenke, letnik 2004 in 2005, 

mlajši učenci in učenke, letnik 2006 in mlajši. 
 

- Tekmovanje je posamezno 

- Keglja se na 60 lučajev polno (2 x 30) – vsak lučaj se izvede na vseh 9 kegljev.  

- Pred tekmovanjem se izvede 5 poskusnih metov. 

- Velikost krogle je premera 15 cm (teža 2,3 kg) ali 14 cm (teža 1,8 kg). 

- Keglja se lahko enoročno s poljubnim številom korakov ali dvoročno z mesta. 

- O končni uvrstitvi odloča večje število podrtih kegljev. 

- V primeru enakega rezultata najprej odloča manjše število zgrešenih metov, če je tudi to enako,      

  je boljši mlajši tekmovalec (rojstni datum). 

- Ostala pravila so navedena v reviji Informator na strani 58-59. 

- Na področno prvenstvo se uvrstijo 3 najboljši posamezniki iz vsake kategorije. 

 
5. PRIZNANJA 
 
Prvi trije posamezniki-ce v vsaki kategoriji prejmejo medalje.  
 

6. DODATNA NAVODILA 

 
Na vadbo oziroma treninge se lahko prijavite od 20 02.2019 do 12.03.2019 v času od 13.00 do 

15.00 oziroma po dogovoru. 
Obvezna je športna oprema. Majica in kratke hlače ali trenerka. Čisti dvoranski copati. 
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