Štev. PJ/JO-1374-3.19/11
Na podlagi 32. člena Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport
invalidov Slovenije-Paraolimpijskem komiteju (v nadaljnjem besedilu ZŠIS-POK) je
Komisija za tekmovalni šport (v nadaljnjem besedilu KTŠ) na svoji 16. seji dne
17.11.2011 sprejela - dopolnjen
Tehnični pravilnik za organizacijo in izvajanje tekmovanj v kegljanju

1. SPLOŠNI DEL
1. člen
Z določbami tega pravilnika se ureja in določa organizacija ter izvedba državnih
prvenstev v kegljanju.
2. člen
Državno prvenstvo se izvede v skladu:
· s Splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj v ZŠIS-POK
· s pravili Mednarodne kegljaške federacije FIQ
· s pravili Kegljaške zveze Slovenije
· s pravili Mednarodne zveze športa slepih IBSA (International Blind Sports
Assotiation) – glede kegljanja slepih in slabovidnih
· z določili tega pravilnika.
3. člen
Državno prvenstvo v kegljanju se izvaja v terminu, ki je določen v koledarju ZŠIS-POK.
2. TEKMOVANJE
4. člen
Tekmuje se posamično v disciplini 120 lučajev. Slepi in slabovidni tekmovalci (razredi
KB1, KB2, KB3, KB4) tekmujejo 4 x 30 lučajev na polno (čas za 30 lučajev je 15 minut),
ostali razredi tekmujejo 4 x 30 lučajev mešano (15 polno + 15 čiščenje).
5. člen
Tekmovalci v posameznem razredu tekmujejo na istem kegljišču na istih stezah.
Razpored nastopov opravi organizator (ZŠIS-POK) na osnovi števila prijav v
posameznem razredu.
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6. člen
Na državnem prvenstvu v kegljanju lahko sodelujejo člani invalidskih organizacij članic
ZŠIS-POK in drugi invalidi, ki so na tekmovanjih, ki potekajo skladno s kegljaškimi
pravili, dosegli predpisano normo.

3. RAZREDI
7. člen
Državno prvenstvo se izvede v naslednjih razredih:
a) SPLOŠNE POŠKODBE
K1
K2
K3
K4
K5-nacionalni razred
b) SLEPI IN SLABOVIDNI
KB1
KB2
KB3
KB4
c) TEKMOVALCI, KI KEGLJAJO SEDE
KP
KT

PARAPLEGIKI
TETRAPLEGIKI

d) GLUHI
KG
Opis razredov invalidnosti za udeležbo na DP je v prilogi.
8. člen
Tekmovalci iz skupine KB1 in KB2 morajo po pravilniku IBSE obvezno imeti podajalca
krogel oziroma asistenta.
Za slepe in slabovidne tekmovalce se upoštevajo posebnosti pravilnika IBSE.
Paraplegiki (KP) in tetraplegiki (KT) imajo pravico do podajalca krogel oziroma
asistenta.
Podajalci krogel oziroma asistenti morajo biti na tekmovališču v športni opremi (trenirka,
dvoranski športni copati) in se morajo vesti v skladu s pravilniki, opredeljenimi v 2. členu
tega pravilnika – enako kot tekmovalci.
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9. člen
Tekmovanje je ločeno po spolu na moške in ženske ter po starosti na člansko in
mladinsko konkurenco (starost do 23 let).
10. člen
Norme določi vsako leto KTŠ ob sprejemu koledarja državnih prvenstev in so v prilogi
tega tehničnega pravilnika. Na državnem prvenstvu sme nastopiti tekmovalec, ki je
dosegel normo vendar mora biti med prvih 6 tekmovalcev, ki so dosegli normo, izrecno
pri tekmovalcih ZPS, kjer sta samo dva tekmovalna razreda se uvrsti naprej, z normo
prvih 8 tekmovalcev. Tekmovalci, ki so dosegli normo med prvimi šestimi oziroma v
tekmovalnem razredu KP in KT prvih 8 tekmovalcev, smejo nastopiti na državnem
prvenstvu, ki ga organizira ZŠIS-POK. Za točnost rezultatov (pravilno dosežena norma,
pravilno podan datum, …) poskrbijo izvajalci območnih prvenstev, ob prijavi pa društva,
ki prijavljajo svoje tekmovalce. V primeru, da v ženski kategoriji KP in KT ni vsaj 8
tekmovalk skupaj, se tekmovalna razreda združita v en tekmovalni razred KP.

4. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
11. člen
Tehnični pravilnik za športno panogo kegljanje stopi v veljavo 17.11.2011.
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik št. Bd/Jo-182-3.19/08.

Predsednik KTŠ:
Jože Okoren l.r.
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