1.

EVROPSKO PRVENSTVO Ü 60

Kot Vam je mogoče znano bo leta 2019 v Rokycanyju (Češka)
potekalo 1. Evropsko prvenstvo za člane in članice starejše kot 60 let.
PRAVICA NASTOPA IN STROŠKI
1. Pravico nastopa si pridobijo vsi člani kegljaških klubov kateri so
vpisani v register pri nacionalni zvezi, ter so rojeni 30.06.1959 in
starejši – pred nastopom je potrebno predložiti člansko izkaznico.
2. Nastop lahko opravijo na enem od kvalifikacijskih turnirjev, ki bodo
potekali : Cerknica (SLO), Zagreb (CRO), Bačka topola (SRB),
Erfurt in Poing (GER), Vipiteno (ITA) in Szeged (HUN)
3. Prijavijo se lahko na katerikoli turnir in imajo pravico nastopa
večkrat na istem turnirju in na drugih turnirjih.
4. Prijavnina za kvalifikacijski turnir (1 natop) znaša 10,00 €,
prijavnina za zaključni turnir je 60,00 € - posamezno in 40,00€ MIX
dvojice
5. Vsi turnirji se morajo odigrati v času od 01.12.2018 do 01.04.2019
6. Stroški nastopa na zaključnem turnirju so v pristojnosti posameznika
ali kluba (Nacionalne zveze ne sofinancirajo nastopov na zaključnem
turnirju)
7. Sestava MIX dvojice na zaključnem turnirju bo določena z žrebom
(sestava dvojice ne bo iz iste države, razen če je izžrebana)
8. Tekmovalci na vseh turnirjih (tudi zaključnem) nastopajo v svoji
lastni opremi ali v klubski opremi (ne nacionalni dresi)
9. Na zaključni turnir se uvrstijo najboljši 4 posamezniki v moški in
4 posameznice v ženski konkurenci

10.
Tekmovanje bo na obstoječem kegljišču, kot bo Svetovno
člansko prvenstvo – Veteranski turnir od 27 – 30 05.2019
11.
Vsi nastopajoči na turnirjih morajo podpisati izjavo, da v
kolikor se uvrstijo na zaključni turnir tam tudi nastopijo.
12.
Vsi nastopajoči na zaključnem turnirju morajo imeti veljavni
zdravniški pregled (ne starejši kot 2 leti) in podpisano antidoping
izjavo (lahko jo podpišejo na samem tekmovanju v Rokycanyju).

KVALIFIKACISKI TURNIR – SLOVENIJA
Kvalifikacijski turnir v Sloveniji bo od 26 do 28 decembra 2018 na
kegljišču BREST v Cerknici.
Nagrade : prvi 4 tekmovalci(ke) v vsaki konkurenci prejmejo pokale.
Za ponovne nastope bo na razpolago tudi nedelja 30.12.2018
Prijave poslati najkasneje do 17.12.2018 na naslov

gornik@siol.net
Ali po telefonu
041 682 548 (Gornik)

Cerknica 21.11.2018

Franc Gornik

