
 

Športna zveza Škofja Loka, Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka  www.zsport-skloka.si 
Identifikacijska št. za DDV: 53780779, MŠ: 1132849, TRR: 19140 5007612133 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 okt nov dec jan feb mar apr maj 

Krompirjev turnir ŠZ+OB               

Ekipno tekmovanje   ŠZ ŠZ  ŠZ        

Ekipno tekmovanje zaostale tekme         ŠZ     

Novoletni turnir     OB           

Posamezno tekmovanje          ŠZ+OB ŠZ+OB    

Tandem            X    
Dvojice    

     ŠZ ŠZ   

Sprint (eventualno)              X 

 
ŠZ : tekmovanje se šteje za naj kegljača-ico Športne zveze Škofja Loka 
OB : tekmovanje se šteje za naj kegljača-ico Občine Škofja Loka 
X : družabni turnir, se šteje za 41. ŠRI 

 

OSNOVNA PRAVILA TEKMOVANJ 
 

Tekmovanja organizira Športna zveza Škofja Loka, Podlubnik 1c, Škofja Loka. 
Na tekmovanja se lahko prijavi vsak posameznik ali ekipa, ki ima veselje do kegljanja. 
Dobrodošli in lepo vabljeni tudi vsi iz okoliških občin, ki ne vadite na kegljišču Športne 
dvorane Poden, kjer se bodo odvijala naša tekmovanja. Le ta bodo organizirana ob 
zadostnem številu prijav. 
Tekmovanja bodo potekala predvidoma ob ponedeljkih, petkih, sobotah in nedeljah na 
prostih terminih kegljišča v času obratovanja bifeja v ŠD Poden.  

Če ni drugače določeno, se tekmuje po pravilih Kegljaške zveze Slovenije. Vse razpise, 
tekmovanja in rezultate se bo lahko spremljalo na kegljaški strani spletnih straneh 

www.zsport-skloka.si 
 
Vodja vseh tekmovanj je Mirko Arhar. Za urejanje zadev glede tekmovanj je dostopen po 
elektronski pošti   kegljišče@zsport-skloka.si    ali ob njegovem dežurstvu v ŠD Poden. 
 
Tekma po razporedu se lahko iz objektivnih razlogov prestavi samo v dogovoru z vodjo 

tekmovanja (v sezoni se na razpisano tekmovanje to lahko naredi zgolj 1x). In sicer 

najmanj 4 dni pred tekmo tako, da se to sporoči vodji tekmovanja in nasprotniku (če je to 

ekipno tekmovanje). Če to ni dogovorjeno z vodjo tekmovanja se rezultati »samostojno 

dogovorjenih tekem« ne upoštevajo. 
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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. 
 
 

Vodenje zapisnikov opravljajo tekmovalci-ke sami.  
 
Pri ekipnem tekmovanju prvo imenovana ekipa po razporedu poskrbi za vodenje 
zapisnika. Pri posamičnem tekmovanju oz. pri dvojicah za zapisnik poskrbijo kegljači sami. 
Zato si morajo nastopajoči vedno sami poiskati nekoga za zapisnik ali pa ga sami med 
tekmovanjem izpolnjevati. 
 

Udeleženci tekmovanj sodelujejo tudi v točkovanju za NAJ kegljača-ico Športne zveze (na 

koledarju označena tekmovanja »ŠZ«) oziroma za NAJ kegljača-ico Občine Škofja Loka 

(na koledarju označena tekmovanja »OB«). 
 
 

Za NAJ kegljač-ica Športne zveze  
se upoštevajo rezultati posamičnih, ekipnih tekmovanj, tekmovanj dvojic, novoletnega 
turnirja in prvega krompirjevega turnirja. Upoštevajo se podrti keglji in ne uvrstitve na 
tekmovanju. Pri posameznem tekmovanju in tekmovanju v dvojicah se upoštevajo podrti 
keglji 1. dela tekmovanja, kjer so vsi tekmovalci-ke v izenačenem položaju. Pri ekipnem 
tekmovanju se upošteva seštevek najboljših podrtih kegljev posameznika-ce iz 3-4 krogov 
tekmovanj, odvisno od števila ekip na tekmovanju.  
 
 

Za NAJ kegljač-ica Občine Škofja Loka  
se bosta upoštevala dva najboljša rezultata posameznika od treh tekmovanj : 
Krompirjevega turnirja, Novoletnega turnirja in Posamičnega tekmovanja. 
 
Razglasitev in nagrade bodo podeljene na pikniku ob zaključku tekmovalne sezone 
2022/23, predvidoma v mesecu juniju 2023. 
 
 
Saška Benedičič Tomat, predsednica Športne zveze 
Za njo Aleš Murn, sekretar 
ales.murn@zsport-skloka.si 
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