
OTS LJUBLJANA         24.11.2022 

 

 

RAZPIS 
 

za izvedbo prvenstva OTS LJUBLJANA v kegljanju za moške in ženske – posamezno in dvojice 

za sezono 2022/23.  

KZS je letos ponovno uvedla državno prvenstvo klasičnih dvojic namesto tandemov, zato bomo 

tudi na OTS izvedli tekmovanje klasičnih dvojic istočasno s tekmovanjem posamezno. 

 

Moški bodo odigrali 4 nastope na štirih kegljiščih, ženske pa 3 na treh kegljiščih. 

 

V tekmovanju dvojic štejeta prva dva nastopa dvojice. 

 

MOŠKI: 

Ponedeljek, 12.12. in torek, 20.12. – kegljišče Hidro 

Torek, 13.12 in ponedeljek, 19.12. – kegljišče Invalid  

 

V tekmovanju posameznikov bosta v marcu 2023 še 2 nastopa - Kamnik 20 tekmovalcev in 

Bežigrad 16 tekmovalcev. 

 

OTS Ljubljana ima v disciplini posamezno iz sezone 2021/22 kvoto 12 tekmovalcev, med te se 

štejejo že uvrščeni na DP: Šparemblek A., Starman J., Pintarič P., Turk M., Lahovec A. (uvrščeni 

med 16 na DP v sezoni 2021/22). 

Na DP uvrsti še 8 najboljših po povprečju v 1. A ligi po končanem ligaškem tekmovanju 2022/23. 

 

OTS Ljubljana ima v disciplini dvojice iz sezone 2021/22 kvoto 4 dvojice, med te se štejeta zadnja 

državna prvaka Turk M.– Burkeljca G., če bosta nastopila v enaki sestavi. Državno prvenstvo je 14. 

in 15.1.2023. 
 

ŽENSKE: 

Četrtek, 15.12. – kegljišče Kamnik (rezervni termin torek, 13.12.) 

Sreda, 21.12. – kegljišče Bežigrad (rezervni termin ponedeljek, 19.12.)  

 

V tekmovanju posameznic bo v marcu 2023 še 1 nastop - Invalid 16 tekmovalk. 

 

OTS Ljubljana ima v disciplini posamezno iz sezone 2021/22 kvoto 8 tekmovalk, med te se štejejo 

že uvrščene na DP: Koprivc I., Lahovec T., Prosen I. (uvrščene med 16 na DP v sezoni 2021/22). 

Na DP uvrsti še 8 najboljših po povprečju v 1. A ligi po končanem ligaškem tekmovanju 2022/23. 
 

OTS Ljubljana ima v disciplini dvojice iz sezone 2021/22 kvoto 6 dvojic. Državno prvenstvo je 14. 

in 15.1.2023. 
 

Prijavnina znaša 20,00 EUR za 2 nastopa oz.10,00 EUR za posamezen nastop in se poravna 

pred nastopom.  

Na 6 steznih kegljiščih se nastopa na stezah 2 – 5. 

Sodniško službo organizira domačin tekmovanja.  

Lastne krogle so dovoljene s predložitvijo certifikata.  

Tekmuje se po pravilnikih KZS. 
 

PRIJAVE POŠLJITE PO E-POŠTI NA NASLOV: t.kernic@telemach.net 

DO PETKA, 2.12.2022. 

 

Lep pozdrav, 

Tomaž Kernič 

mailto:t.kernic@telemach.net

