ŠPORTNA ZVEZA JESENICE
Ledarska ul. 4 4270 Jesenice
Datum : 27.8.2014

RAZPIS MEDOBČINSKE KEGLJAŠKE REKREACIJSKE LIGE 2014/2015
Organizator : ŠPORTNA ZVEZA JESENICE IN ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE
Vodstvo lige: BRANKO JERŠIN(predsednik tekmovalne komisije) , SREČO ŠTERN ( vodja
tekmovanja), LOJZKA DEČMAN (blagajnik).
V tekmovalni komisiji bo še predstavnik sodelujočih ekip

Začetek tekmovanja : 15. 9.2014/ konec tekmovanja predvidoma 15. Maja 2015
Igralni dnevi : ponedeljek in petek
Prijavnina : prijavnine ni / ekipe nosijo stroške tekme 16 E na tekmo .
Sistem tekmovanja : ligaški trikrožni sistem ( vsaka ekipa z vsako igra trikrat).
Po koncu tekmovanja dobimo zmagovalca MRKL 2014/2015 in končne uvrstitve vseh sodelujočih
ekip . Prve tri uvrščene ekipe prejmejo medalje .
Posebej bo izvedeno še tekmovanje ekip za Pokal zavoda za šport Jesenice (v posebni disciplini
po vzorcu tekmovanja v tandemu , le da bodo istočasno nastopili po štirje tekmovalci ekipe).
Izvedeno bo še tudi posamično prvenstvo in prvenstvo dvojic v moški in ženski konkurenci . V
moški posebej za registrirane in neregistrirane.
Točkovanje na tekmah ostane enako kot v lanski sezoni . Uvrstitev ekip na lestvici se določa po
pravilih KZS.
PRAVICO NASTOPA : V vsaki ekipi je lahko registriranih 9 tekmovalcev . Na tekmi nastopijo 4 s
pravico ene menjave tudi med tekmo. V vsaki ekipi na eni tekmi lahko nastopi le en
tekmovalec, ki je registriran in nastopa v državni ligi ( 1.; 2., in 3. liga). V primeru registriranih
tekmovalcev , ki nastopajo v Gorenjsko -Primorski ligi velja pravilo, da na eni tekmi lahko
nastopijo trije ,četrti pa mora biti obvezno tekmovalec , ki ni registriran.
PRIJAVE EKIP NA SESTANKU , KI BO 3.9. 2014 OB 18.00 URI V SEJNI SOBI NA KEGLJIŠČU !
Seznami ekip morajo biti dostavljeni vodji tekmovanja do 10.9.2014 in bodo objavljeni na
oglasni deski na kegljišču . Prestopi iz ekipe v ekipo po tem roku niso več možni. Po prvem
krogu tekmovanja bo možno v primeru pomanjkanja tekmovalcev ekipe dopolniti v mini
registracijske roku .
VODJE EKIP PROSIMO, DA SE SESTANAK 3.9. UDELEŽIJO ! Na sestanku lahko tudi predlagate
dopolnitev pravil tekmovanja .

Branko Jeršin
Predsednik tekmovalne komisije

