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RAZPISUJE 3. POLETNO KEGLJAŠKO LIGO –  
EKIPNO TEKMOVANJE 

na šest steznem kegljišču Bežigrad, Staničeva 41, Ljubljana. 
 

1. PROPOZICIJE: 
 Sistem lige bo objavljen po prejetju vseh prijav (enokrožni, dvokrožni sistem, ena ali dve 

ligi), 
 Ekipe tekmujejo v disciplini 4 x 120 metov,  
 Igrajo se 4 seti po 30 lučajev: 

 V posameznem dvoboju dveh tekmovalcev prejme zmagovalec na osnovi večjega 
števila podrtih kegljev v vseh 4 setih (120 lučajev) 1 točko. 

 Če sta igralca podrla enako število kegljev, prejmeta oba tekmovalca po 0,5 točke. 
 Dodatni 2 ekipni točki dobi tista ekipa, ki je v seštevku rezultatov vseh 

štirih  tekmovalcev podrla več kegljev kot nasprotna ekipa. V primeru enakega 
števila skupno podrtih kegljev, prejme vsaka ekipa po 1ekipno točko. 

 Skupno je torej možno dobiti 6 ekipnih točk, 4 iz medsebojnih 
dvobojev tekmovalcev in 2 na osnovi večjega skupnega števila kegljev celotne 
ekipe. 

 Ekipa, ki v dvoboju dobi večje število ekipnih točk, zmaga z 2 : 0 in dobi 
2točki za lestvico. Nasprotno moštvo pa torej izgubi z 0 : 2 ter dobi 0 
točk za lestvico. 

 Pri enakem številu ekipnih točk / 3:3 / je rezultat dvoboja 1 : 1 in dobi vsaka ekipa 
po 1 točko za lestvico. 

2. PRIJAVA EKIPE IN PRIJAVNINA: 
 Prijavnina za ekipo  znaša 25 EUR in se poravna pred prvim nastopom.  
 Ekipa lahko prijavi največ 10 igralcev, 
 Ekipa je lahko ženska, moška ali mešana, 
 Za ekipo lahko igrajo registrirani igralci ali rekreativci ( ni potrebno da so člani istega 

kluba ). 

3. DNEVI IGRANJA:  
 Ponedeljek, sreda ,četrtek (eventualno petek) predvidoma od 16 do 20  ure ( odvisno od 

števila prijavljenih ekip – na dan tekmovanja lahko igra 6 ekip).  
 Vse tekme se igrajo na kegljišču Bežigrad! 
 Predviden začetek lige sreda  18.05.2022. 

4. PRIJAVE: do petka 13.05.2022 : 
 e-pošta: kktaborska.jama@gmail.com; GSM 041 945 784 Zoran Kolenc;  

 
Rezultati poletne lige bodo objavljeni na spletni strani www.kktaborskajama.si ter dnevno 
posodobljeni! 

 
Po končanem finalnem nastopu druženje ob pogostitvi ! 

 
 
Ljubljana, 28.04.2022                     
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