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RAZPIS ZA PROSTO MESTO IGRALCA  
V KK TABORSKA JAMA  

 

Za tekmovalno sezono 2018/2019 ŠD Taborska jama objavlja razpis za prosto mesto igralca v prvi moški in 

ženski ekipi: 

 za moško ekipo razpisuje 2 prosta mesta – 1B liga, 

 za žensko ekipo razpisuje 1 prosto mesto – 2 SLZ. 
 

VSE DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM SO NA RAZPOLAGO:  
ZORAN KOLENC 041 945 784 

 
POGOJI ZA PRIJAVO: 
 

 Prestop se izvede skladno s pravilnikom o članstvu v KZS in registraciji tekmovalcev, 
 S tekmovalcem se sklene pisna pogodba za dobo najmanj enega leta, 
 Povprečje v sezoni 2017/2018 večje od: 

- 560 moški, 
- 520 ženske, 

 Pri večjem številu kandidatov imajo prednost mlajši igralci. 
 Prijave poslati po elektronski pošti na kktaborska.jama@gmail.com ali poklicati na mobi: 

- 041 945 784 – Zoran Kolenc, 
- 040 673 855 – Vinko Janez Škrjanc, 
- 031 738 455 – Franci Belcijan. 

 Prijave se zbirajo do 30.04.2018. 
 

 
SPLOŠNE INFORMACIJE ZA SEZONO 2017/2018 

  

1. TRENER: 
- Franci Belcijan, 

 

2. NAGRAJEVANJE: 
- Nagrajevanje po pravilniku ŠD Taborska jama, 
- Nagrajuje se rezultat od 570 naprej, zmaga ekipe in v  dvoboj z nasprotnikom, 
- Mejniki:   

 

INFORMATIVNE VREDNOSTI  

REZULTAT 570 25,00 € 600 100,00 € 

EKIPA  zmaga 10,00 € remi 5,00 € 

DVOBOJ zmaga 5,00 € remi 2,50 € 
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3. DNEVNICE: 
- Dnevnice se ne izplačujejo, 

 
4. POTNI STROŠKI: 

- 0,12 EUR/km 
 

5. TRENINGI: 
- Kegljišče se odpre z prvim avgustom. Prvih 14 dni so treningi predvidoma ob 1700 uri, nato po razporedu, 
- Dnevi za trening ponedeljek, sreda, petek. Individualno dopoldan po dogovoru.  
- Ura treninga ob 1500 do 1600 , oziroma od 1900 do 2200. Razpored je prilagojen igralcem prve ekipe. 

 

6. TEKME: 
- Domače tekmec 1Bligi se igrajo ob sobotah. 
- Gostovanja so organizirana s skupnim prevozom- klubski kombi.  

 

7. TURNIRJI: 
- Ki so organizirani in v interesu kluba( 1 ekipa ), stroške prijavnine in prevoza bremeni klub. 
- Na katere se igralci sami prijavljajo, se startnina povrne pri doseženem rezultatu 570 in več. 

 

8. KLUBSKI PIKNIK: 
- Sobota, 23.06.2018 s pričetkom ob 1100 uri na lokaciji Pšata pri nadzornem centru DARS-a. 
- Piknik je organiziran za vse člane društva in njihove družinske člane. Stroške krije klub. 

 

9. NOVOLETNA ZABAVA: 
- Konec decembra za vse člane kluba s člani družine. Stroške krije klub. 

 

10. ČLANARINA: 
- 240 EUR /leto; plačljivo v 12 obrokih po 20 EUR.  

 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  
    


