
 

     

  Tržič, 27. marec 2013                             Športna zveza Tržič – komisija za ŠR 
  predsednica  Ana Jerman  l. r.  
 

 
V SODELOVANJU Z 

 
NAMIZNOTENIŠKIM KLUBOM KRIŽE   ŠPORTNIM  DRUŠTVOM  JELENDOL DOLINA 

ŠPORTNIM  DRUŠTVOM  LOM             KEGLJAŠKIM KLUBOM LJUBELJ 

 

 
 

TER   PROPOZICIJE   TEKMOVANJ, KI  BODO   POTEKALA V    
POČASTITEV PRAZNIKA  DELA  IN   DNEVA   UPORA  

 

 
1. Kraj in datum: Telovadnica OŠ Križe, petek, 19. aprila 2013 ob 16.30 – 19.30. ure 
 
2. Tehnična izvedba: Namiznoteniški klub Križe 
 
3. Program:  Tekmovanje posameznikov v moški in ženski konkurenci. Glede na število 
      prijavljenih tekmovalcev se bodo oblikovale starostne kategorije. Invalidi 
      tekmujejo v svoji kategoriji. Igra se po pravilih NTZS 
                           
4. Priznanja: Najboljši trije v moški in ženski konkurenci prejmejo kolajne 
 
5. Stroški:Delne stroške organizacije in priznanj krije organizator, ostali del pa bo   

poravnan od prispevka 3 €  na posameznika in se plača pred pričetkom tekmovanja  
v gotovini 

 
6. Prijave: Tekmovalci se prijavijo na kraju tekmovanja. 

 
 

 
 
1. Kraj in datum:  Dom krajanov Lom pod Storžičem, v  ponedeljek 22. aprila 2013   
      od 17. do 20. ure 
 
2. Tehnična izvedba: Športno društvo Lom pod Storžičem 
 
3. Program: Tekmovalci z puško bodo streljali v 5 moških in 4 ženskih kategorijah. 

Tekmovalci z pištolo pa v 2 moških in 2 ženskih kategorijah. Tekmuje se po pravilih 
SZS. Tekmovalci lahko streljajo s svojim orožjem.    

 
4. Priznanja: Prvi trije tekmovalci po kategorijah prejmejo kolajne.  
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5. Prispevek::Delne stroške organizacije in priznanj krije organizator, ostali del pa bo  

poravnan od prispevka 3 € na posameznika in se plača pred pričetkom      
tekmovanja v gotovini. 
 

6. Prijave: Posamezniki se prijavijo pred začetkom tekmovanja v domu krajanov v  
Lomu. 
 

7.  Ostalo: Tekmuje se s serijskim zračnim orožjem na prepogib. S prednjim in zadnjim 
merkom kalibra 4,5 mm. Strelja se 2 krat 5 strelov na 10 m. Čas nastopanja 
tekmovalca je 15 minut.  
 

 

 
 
1..Kraj in datum: Kegljišče v Tržiču, nedelja  28. april 2013 od 12.00.- 20.00 ure 
 
2. Tehnična izvedba: Kegljaški klub  Ljubelj Tržič 
 
3..Program: Tekmovanje  v kegljanju v moški in ženski konkurenci 120  lučajev  
    mešano, 4x30 (15 x 15 ) na vseh štirih stezah 

 
4..Priznanja:Najboljši trije v moški in ženski konkurenci prejmejo kolajne 
 
5..Stroški:  Delne stroške organizacije in priznanj krije organizator, ostali del pa bo  
    poravnan od prispevka 6,5 € na osebo in se plača pred pričetkom tekmovanja  
    v gotovini. 
 
6. Prijave:   Prijave se sprejemajo na kegljišču do četrtka, 25. aprila 2013 na  
    kegljišču v Tržiču 
 
7. Ostalo: Razpored tekmovanja bo objavljen v petek, 26. aprila 2013 na kegljišču. 
 

Razglasitev  rezultatov in podelitev priznanj bo po končanem 
tekmovanju v posamezni športni panogi  na kraju tekmovanja. 

 
 

 
VSA TEKMOVANJA SE UPOŠTEVAJO PRI TOČKOVANJU ZA NAJBOLJŠO EKIPO IN 

POSAMEZNIKE V TRŽIŠKIH ŠPORTNIH IGRAH ZA SEZONO 2012/13. 

 
 

Vabimo vse občane, da se tekmovanj udeležijo v čim večjem številu. 
 

Projekt podpira Občina Tržič in Fundacija za šport. 


