
OTS Koroške 

Tekmovalna komisija 

PROPOZICIJE ZA PRVENSTVO OTS KOROŠKE 

ZA DEČKE IN DEKLICE  TER KADETE IN KADETINJE ZA LETO 2020 
STAROSTNE KATEGORIJE 

1. KATEGORIJA do 9 let letnik 2011 in mlajši 

2. KATEGORIJA 10 in 11 let letnik 2009 in 2010 

3. KATEGORIJA 12 in 13 let letnik 2007 in 2008 

4. KATEGORIJA 14 in 15 let letnik 2005 in 2006 

5. KATEGORIJA  KADETI IN KADETINJE, 16 do 18 let 

                                              Letnik 2002 do 2004  

TEKMOVALNE DISCIPLINE 

1. KATEGORIJA 60 lučajev na polno, krogla premer 14 cm 

2. KATEGORIJA 120 lučajev na polno, krogla premer 14 cm 

3. KATEGORIJA 120 lučajev mešano, krogla premer 14 ali 15 cm 

4. KATEGORIJA 120 lučajev mešano, krogla premer 15 ali 16 cm 

Odločitev o izbiri krogle za 3 in 4 kategorijo se prepušča tekmovalcu in trenerju. 

TERMINI TEKMOVANJ TER ŠTEVILO NASTOPOV POSAMEZNO 

Prvenstvo se odvija v obliki 5 (petih) turnirjev v koledarskem letu, na katerih se opravi 

po en nastop.  

DOLOČANJE KONČNEGA VRSTNEGA REDA POSAMEZNO 

Vrstni red se določi na osnovi večjega števila skupaj podrtih kegljev, pri čemer se 

upoštevata najboljša 4 (štiri) rezultata iz vseh 5 nastopov. 

Če imata dva ali več tekmovalcev enak končni rezultat, se vrstni red določi na osnovi 

naslednjih dodatnih kriterijev: 

- večji rezultat, ki se je tekmovalcu črtal - mlajši datum rojstva - mesta se delijo. 

ŠTEVILO PODRTIH KEGLJEV PRI TEKMOVANJU S KROGLAMI PREMERA 14 IN 15 CM 

Če gre krogla med kegljema št. 1 in 2 ali med 1 in 3 (prvi in prednja dama – velika luknja) 

brez učinka - ne podere nobenega keglja, se prizna 8(osem) kegljev, če pa podere enega 

ali pa več kegljev, se prizna 6 (šest) kegljev. 

Če gre krogla v igri na polno med kegljema št. 3 in 6 ali med 2 in 4 (dama in kmet – mala 

luknja) se priznajo 3 keglji. 

Pri igri na čiščenje so kriteriji enaki s tem, da se pri priznanih 6 kegljih postavi pozicija 

kegljev št. 1, 2 in 4 ali 1, 3 in 6, pri priznanih 3 kegljih pa se postavi pozicija šestih 

kegljev brez kegljev št. 6, 8 in 9 ali 4, 7 in 9, odvisno skozi katero veliko ali malo luknjo 

je šla krogla. Če pa je šla krogla skozi keglje brez učinka (priznanih 8 kegljev), se postavi 

kegelj št. 5 (kralj). 

Če gre krogla pri igri na pozicije (čiščenje) med dvema ali več keglji brez učinka, se lučaj 

ponavlja. 

PRIJAVE TEKMOVALCEV TER STROŠKI TEKMOVANJA 

Prijave so proste ter jih je potrebno pismeno poslati tekmovalni komisiji OTS Koroške v 

predpisanem roku.na E - naslov ; marijan.bogar@gmail.com 

Stroške tekmovanja višini 4 € po tekmovalcu krije tekmovalec ali klub za katerega nastopa.. 

Od zneska ostane 1€ prireditelju, 2€ po tekmovalcu se odda vodji tekmovanja za organizacijo lige, 

 nakup medalj, 1€ pa je za sodnika. 

PRIZNANJA 

Podelijo se medalje za prve tri uvrščene v vsaki kategoriji. Medalje zagotovi OTS Koroške. 

OSTALA DOLOČILA 

Tekmuje se po športnem pravilniku za kegljanje na 9 kegljev ter določilih teh propozicij. 

Zdravniški pregledi niso obvezni, vsi tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost. 

Starost posameznih tekmovalcev je potrebno dokazati s tekmovalno izkaznico ali z drugim 

verodostojnim dokumentom (osebna izkaznica). 

Vsi tekmovalci morajo biti športno oblečeni, v kratkih športnih hlačah, majici in  v čistih copatih,  

enotnost športne opreme pri nastopajočih iz istega kluba pa ni obvezna. 

 

 Predsednik OTS Koroške, Miran Kopmajer.                    Vodja tekmovanja, Marijan Bogar 
 


