
ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER

RAZPIS 7. DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZPVD SEVER 
V KEGLJANJU 2019 

7. državno prvenstvo ZPVD Sever v kegljanju bo  v soboto, 13. aprila 2019,  na
kegljišču Hrastnik, Novi log 1 a, Hrastnik. 

Na  tekmovanje  vabimo  člane  društev  Sever,  ki  bodo  tekmovali  v  ekipni  in  posamični
konkurenci.

PROGRAM DP

Ura Lokacija Dogodek

9:00 – 9:30 Kegljišče Hrastnik               Vodje ekip: 
- prijava ekip in registracija tekmovalcev, 
- prijava postave ekipe na določenem obrazcu
pri glavnem sodniku

9:30 Kegljišče Hrastnik               Otvoritev tekmovanja

10:00 Kegljišče Hrastnik               Začetek tekmovanja

14:00 Pizzerija Rondo,  Cesta 1. maja 79
(pod trgovino Spar)

kosilo

15:00 Pizzerija Rondo,  Cesta 1. maja 79
(pod trgovino Spar)

Zaključna slovesnost z razglasitvijo rezultatov
in druženje

Osnovna pravila tekmovanja 

Tekmovanje  bo  potekalo  po  pravilniku  Kegljaške  zveze  Slovenije.  Za  regularnost  tekmovanja  in
sojenje bodo odgovorni registrirani sodniki KZS z licenco. 

Ekipe  se  morajo  najmanj  30  minut  pred  pričetkom tekmovanja  prijaviti  glavnemu sodniku  in  na
določen obrazec napisati postavo ekipe.

Tekmovalci nastopajo v čisti športni obutvi. Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.

Morebitne pritožbe se sprejemajo največ 15 minut po končanem nastopu ekipe in jih rešuje 3 članska
tekmovalna komisija, ki jo določi organizator. Komisijo sestavljajo en predstavnik organizatorja (PVD
Sever Zasavje), en predstavnik Komisije za šport pri ZPVD Sever in en sodnik. Odločitev komisije je
dokončna.

Tekmovanje poteka ekipno in posamično.

Ekipa šteje  4 člane in eno rezervo, če jo ekipa potrebuje. Vsako društvo lahko sodeluje  največ z
dvema ekipama. Ekipo lahko sestavljajo tako člani kot članice. Meče se 60 lučajev mešano. Končni
rezultat  ekip se določi  na osnovi  seštevka podrtih kegljev vseh tekmovalcev v ekipi.  Ekipa z  več
podrtimi keglji se uvrsti bolje.

Za  posamično razvrstitev  se  šteje  število  podrtih  kegljev  posameznega  tekmovalca  v  ekipi.
Tekmovalec z največ podrtimi keglji je uvrščen najbolje v posamični razvrstitvi. 
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Prve tri  najbolje  uvrščene ekipe  prejmejo  pokale  ZPVD Sever.  Prvi  trije  najuspešnejši  tekmovalci
posamezniki prejmejo medalje. Zmagovalna ekipa prejme do naslednjega DP v hrambo prehodni pokal
ZPVD Sever.

Organizacija in tehnična izvedba tekmovanja: Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje.

Kontaktni osebi organizatorja   DP   Združenja Sever v kegljanju:     

- organizacija – Čebela Tone,  skerbiccebelamarja@telemach.net GSM 041-781-244

- prijave – Saviozzi Nataša,  natasa.saviozzi@gmail.com, GSM 031 631-935

Prijave

Prijave tekmovalcev morajo vsebovati naslednje podatke (prijavnica):

- ime društva

- ime in priimek, telefon in elektronski naslov kontaktne osebe ekipe oz. vodje ekipe

- ime in priimek tekmovalcev, članov ekipe + rezerva

- številke članskih izkaznic tekmovalcev + rezerva.

Rok prijav: najkasneje do 9. aprila 2019, zgolj na priloženem prijavnem obrazcu na elektronski
naslov: natasa.saviozzi@gmail.com. Do tega roka je potrebno poravnati priporočeno kotizacijo, ker v
nasprotnem primeru ne bomo upoštevali prijave. 10. aprila 2019 bo na sedežu PVD Sever Zasavje
izvedeno žrebanje in bodo vodje ekip obveščeni o času nastopa.

Stroški tekmovalcev oz. ekip – priporočena kotizacija

Prijavnina  oz.  priporočena  kotizacija  na  ekipo  znaša  65  EUR,  kar  predstavlja  štartnino  za  4
tekmovalce, kosilo in po eno pijačo na člana ekipe.

Zaželeno  je,  da  na  državno  prvenstvo  oz.  tekmovanje  pridejo  tudi  spremljevalci  tekmovalcev
(netekmovalci, ostali člani, družinski člani....). Te na prijavnem obrazcu posebej navedite in označite,
če  želijo  koristiti  ponujeno  možnost  prehrane  s  pijačo.  Kotizacija  za  ostale  udeležence  (rezerva,
spremljevalci, navijači…), ki ne bodo tekmovali, znaša 11 EUR (kosilo in pijača). 

Plačilo kotizacije za ekipo in kotizacije za ostale udeležence poravnajte na račun PVD Sever

Zasavje, Kidričeva 11, Zagorje ob Savi; rač. št.: SI56 0233 8025 6375 943 pri NLB d.d.  ob

prijavi ekip do 09. aprila 2019.

Nasvidenje in dobrodošli v Hrastniku

      Mag. Darko Repenšek l.r.                                                                  dr. Tomaž Čas l.r.
    predsednik Komisije za šport                                                                PREDSEDNIK
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