
 

 

  

8. državno prvenstvo SKEI Slovenije v kegljanju - memorial Elvedina 
Terziča; Ravne na Koroškem, 6.4.2019  

SKEI Slovenije vabi na 8. državno prvenstvo v kegljanju, ki bo v soboto, 6.4.2019 ob 9.00 na Ravnah na 
Koroškem. 

PRAVILA TEKMOVANJA:  

 OO / ReO SKEI lahko prijavi samo eno moško in eno žensko ekipo. 

 Ekipa šteje 4 tekmovalce + 1 rezervo. 

 Igra se 60 lučajev, 2 X 30 + 10 lučajev za ogrevanje, rezultat se šteje za ekipno in za posamično uvrstitev. 

 Zmaga ekipa, ki podere več kegljev, v primeru istega rezultata odloča boljše čiščenje in nato manj praznih 
metov. 

 Keglja se po pravilih KZS. 

 Ekipe se prijavijo poimensko do 29. 3. 2019 do 12. ure, preko svoje območne ali regijske 
organizacije SKEI. Prijave poslati: skei.ravne@siol.net 

 Uro nastopa ekipe prejmejo po končanih prijavah. 

 Po tekmovanju bo podelitev priznanj za najboljše ekipe in posameznike.    

Tekmovati je mogoče le s ČISTIMI COPATI ! 

CENIK UDELEŽBE:  

Strošek po prijavljenem tekmovalcu je 11€ in se poravna organizatorju . 

V ceno je vključena (malica + pijača) ter sodniki. 

Informacije tel. št.: 070 929 950 (Damjan Kalčič) in 031 630 050 (Ivan Beondič) 

  

Več >> 

NOVICE  

 

Info SKEI št. 2/ 2019  

07.03.2019 - Aktivnosti SKEI v februarju 2019.  
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DELAVSKA ENOTNOST  

 

Delavska enotnost št. 5, 7.3.2019  

11.03.2019 - V novi številki preberite...  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

ABC sindikalizma; predavateljica Mateja Gerečnik  

12.12.2018 - Postal sem sindikalni zaupnik... Kaj (še) lahko naredim?  

 

Pravice in dolžnosti delovnih invalidov; predavateljica Mateja 

Gerečnik  

12.12.2018 - Kot delovni invalid imam pravice in dolžnosti.  

 

Delovna razmerja; predavatelj Bogdan Ivanovič  

11.12.2018 - Temeljne smernice za zavedanje in poznavanje ter spoštovanje 

pravic.  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 

prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic 

ne boste več prejemali.  
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