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TEKMOVANJE

Tekmuje se v športni panogi kegljanje.
Celotno tekmovanje se odvija v skladu s pravili Kegljaške zveze Slovenije (KZS) in za vse kar ni
predvideno s temi pravili, veljajo pravila KZS.
Tekmovanje se odvija v moški in ženski konkurenci.
2.

SESTAVA EKIPE

Ekipo sestavljajo štirje (4) igralci in dve (2) rezervi v moški in ženski konkurenci. Ženske lahko nastopajo
v moški ekipi. V ženski konkurenci ne morejo nastopati moški.
3. POTEK TEKMOVANJA

ZARADI NEMOTENEGA POTEKA TEKMOVANJA, JE DOLŽNOST VSAKE EKIPE NJIHOVA STALNA
PRISOTNOST NA TEKMOVALNEM PROSTORU POSAMEZNE PANOGE!

- Igra se na deset steznem kegljišču v disciplini borbene igre po osem setov x 3 lučaji –
seta na eni stezi. Razpored po stezah določi žreb.

dva

- Zamenjava igralca je možna le v primeru, ko vodja ekipe le-to napove pred pričetkom
naslednjega seta.
- Ekipa lahko prične tekmovanje, če so na kegljišču najmanj trije (3) tekmovalci. V
primeru, da
bodo ekipo sestavljali trije (3) tekmovalci, lahko tekmo pričneta dva (2) tekmovalca.
- Ekipa, ki ne prične s tekmovanjem v času predvidenim z urnikom in razporedom tekmovanja,
v skladu s pravilnikom, izgubi tekmo. Ekipa lahko zamudi tri (3) minute.
- V primeru, da se tekmovanje odvija hitreje kot je predvideno v urniku tekmovanja, mora
biti naslednja nastopajoča ekipa na tekmovališču, sicer po pretečenem času treh (3) minut
izgubi tekmo.
- Če tekmovalec/ka, ki je na vrsti za nastop, na sodnikov poziv ne prične kegljati, mu ta šteje
prazne mete in pokliče naslednjega.
- Za pravilnost tekmovanja je odgovoren vodja tekmovanja.

4. OPREMA
Tekmovalci smejo tekmovati samo v čisti športni obutvi in opremi.
5. VRSTNI RED EKIP
Zmaga ekipa, ki podre največ kegljev. V primeru, da imata dve ekipi enako število podrtih kegljev, je
drugi kriterij število zgrešenih metov, tretji število devetk itn.
6. SPLOŠNA PRAVILA
Vodje ekipe mora 15 minut pred pričetkom tekmovanja oddati vodji tekmovanja uradni seznam
igralcev, potrjenih s strani podjetja.
Tekmovalci so dolžni, na zahtevo vodij posameznih tekmovalnih disciplin oz. sodnikov, dokazati svojo
istovetnost z veljavno osebno izkaznico, vozniškim dovoljenjem ali potnim listom. Brez navedenih
dokazil nastop na tekmovanju ni mogoč.
Tekmovalci in udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator tekmovanja ne odgovarja za
poškodbe nastale kot posledica neupoštevanja navodil iz varstva pri delu, za katerega je odgovoren
vodja vsake tekmovalne ekipe. Igralci se morajo, v primeru pritožbe, izkazati z osebnim dokumentom.
Za osebne predmete in opremo organizator ne odgovarja.
7. REŠEVANJE SPOROV
Za reševanja sporov pri izvajanju tekmovanja se uporabljajo Pravila za delo in odločanje častnega
razsodišča.

