
 

KEGLJANJE  EKIPNO  2022/23 
 

 

EKIPE :    
 

1. DU ŠKOFJA LOKA I. ..……………. IVAN HAFNER – 041 971 271 
2. ZMINEC ………………………………JOŽE ALBREHT – 031 228 814 
3. MDI ŠKOFJA LOKA …………….… GUSTELJ VALANČIČ – 031 655 623 
4. DU ŠKOFJA LOKA–Ž ………..…… IVAN HAFNER – 041 971 271 
5. DU SELŠKE DOLINE ……………..  ŠMID VERONA – 041 219 571 

 
PRAVILA : Tekme se odigrajo po razporedu, ki je viden na oglasni deski 
kegljišča PODEN in na spletnih straneh www.zsport-skloka.si . 
                         
Če ekipa ne more odigrati tekme (bolezen, druga tekmovanja…..), se 
najkasneje tri dni pred tekmo obvesti vodjo tekmovanja in vodjo ekipe s 
katerim igrajo. Če se ne obvesti se dodeli zmago nasprotni ekipi. 
 
Zaostale tekme se odigrajo na koncu ekipnega tekmovanja in ne na 
rezerviranih terminih. 
 
Keglja se po pravilih KZS (120 lučajev, 15 polno + 15 čiščenje). Ekipo 
sestavljajo 4 tekmovalci/ke in rezerve, ki pa ne smejo tekmovati za druge ekipe.  
 
Vodenje zapisnikov opravljajo tekmovalci-ke sami. Prvo imenovana ekipa po 
razporedu poskrbi za vodenje zapisnika. Pred pričetkom tekme vodja prvo 
imenovane ekipe sestavi postavo tekmovalcev in jo preda vodji gostujoče ekipe. 
Zaradi premalo prijavljenih ženskih ekip, se ženska ekipa DU Škofja Loka-Ž 
priključi k enotnemu tekmovanju. 
 
Udeleženci tekmovanj sodelujejo tudi v točkovanju za NAJ kegljača-ico Športne 
zveze  
                        
PRIJAVNINA : Vsak tekmovalec oz. tekmovalka je dolžan PRED pričetkom 
tekme poravnati steznino oz. sporočiti dežurni, zaposleni osebi v bifeju dvorane 
beleženje uporabe kegljišča za kasnejši obračun in izstavitev računa. Za vsa 
tekmovanja velja plačilo posameznika 4 € steznine na uro, lahko tudi s pikami 
programa Ohranjajmo svojo razgibanost. 
 
RAZGLASITEV : razglasitev in podelitev nagrad bo na zaključku sezone 
2022/23,    predvidoma v mesecu juniju 2023.  
 
 
 
 
 
 

http://www.zsport-skloka.si/


       OBČINSKO PRVENSTVO 

 ŠKOFJE LOKE 2022/23 

                  V KEGLJANJU             

 
 RAZPORED TEKEM: 

 
 

         1. KROG : 

    
                              PETEK :     13.1.2023 

 

          ob  17 uri    MDI ŠKOFJA LOKA : ZMINEC  
 

                    SOBOTA :  14.1.2023 

 

                                           ob  10 uri    DU ŠKOFJA LOKA – Ž : DU SELŠKE DOLINE  
  
 

             

       2. KROG : 

 

                         PETEK :      20.1.2023 

  

          ob  17 uri  DU ŠKOFJA LOKA : DU ŠKOFJA LOKA – Ž 

 

                      SOBOTA :    21.1.2023 

 

                                            
                              ob 10:00 uri    DU SELŠKE DOLINE :  MDI ŠKOFJA LOKA 

 
          

 

 


