Štev.: 210/PJ-DL
Ljubljana, 23.03.2017
Razpis s prilogami je objavljen tudi na http:// www.zsis.si

Vsem invalidskim organizacijam

RAZPIS DRŽAVNEGA PRVENSTVA INVALIDOV
V KEGLJANJU ZA LETO 2017
1.
Državno prvenstvo bo v

v soboto, 22. aprila 2017 v Kamniku
na kegljišču KK Kamnik, Cankarjeva c. 26 a, 1241 Kamnik

SAMO SLEPI IN SLABOVIDNI

Zbor tekmovalcev bo od 8.00 ure dalje, začetek tekmovanja pa bo ob 8.30 uri. Otvoritev
tekmovanja bo po 12:00 uri.
Organizator tekmovanja je ZŠIS-POK, izvajalec pa MDSS Kranj
2.
Na državnem prvenstvu lahko nastopijo pravočasno prijavljeni tekmovalci, ki so dosegli
predpisano normo v skladu s 6. členom Tehničnega pravilnika v kegljanju.
3.
Tekmovanje bo izvedeno v skladu z določili pravilnika – 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). Tekmuje se v ženski in moški konkurenci v
naslednjih razredih:
d/ SLEPI IN SLABOVIDNI
Tekmuje se po veljavnih pravilih IBSA za kegljanje na 9 kegljev (na polno).
KB1 tekmovalci, ki ne zaznavajo svetlobe ali pa jo, vendar ne prepoznajo oblike dlani v
katerikoli smeri in razdalji
KB2 tekmovalci, ki prepoznajo obliko dlani in imajo vidno ostrino 2/60 in/ali vidno polje
(kot) manj kot 5 stopinj
KB3 tekmovalci, ki imajo vidno ostrino od 2/60 do 6/60 in/ali vidno polje (kot) več kot 5 in
manj kot 20 stopinj
KB4 tekmovalci, ki imajo 70-90% izgube vida

Potrdila o doseženih normah tekmovalcev in tekmovalk, imenih podajalcev asistentih, je potrebno dostaviti na naslov ZŠIS-POK pred zaključenim rokom
prijav.
4.
Tekmovalci, katerih prijavljena kategorija ne ustreza dejanski invalidnosti,
bodo uvrščeni v drugo, ustrezno kategorijo na samem prvenstvu, v primeru, da
so normo za DP v tej kategoriji dosegli. V kolikor norme za ustrezno kategorijo
niso dosegli, na DP ne bodo mogli nastopiti.
V primeru, da niste sigurni, v katero kategorijo se tekmovalec uvršča in v
izogib zapletom ter pritožbam na samem tekmovanju, nam pošljite natančen
opis tekmovalčeve invalidnosti in ustrezno dokumentacijo.

5.
Upoštevane bodo samo vaše prijave oddane preko spletne prijave na strani
https://prijava.zsis.si, kjer se prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki
vam je bil poslan na društveni elektronski naslov. V kolikor niste prepričani o
uporabniškem imenu in geslu nas prosimo kontaktirajte na 01 5300 895.
Prijavnic po navadni in elektronski pošti ne bomo upoštevali!!!
Razpis velja do vključno petka, 14. 04. 2017, po navedenem datumu se prijave
zaprejo in oddaja prijav ni več mogoča.
Nepopolnih in prepoznih prijav ne bomo upoštevali.
Za prijavo uporabite spletno aplikacijo https://prijava.zsis.si .
Za zdravstveno stanje udeležencev tekmovanja so odgovorna društva (prijavitelj), ki so
tekmovalce prijavila, tekmovalci pa nastopajo na lastno odgovornost.
6.
Razglasitev rezultatov bo izvedena neposredno po zaključku tekmovanj v določeni kategoriji
invalidov oz. v kolikor bo drugače boste o tem obveščeni na tekmovanju
7.
ZŠIS-POK krije stroške izvedbe tekmovanja po “Merilih za sofinanciranje športne dejavnosti
ZŠIS-POK” ter toplega obroka, prijavitelji pa ostale stroške udeležbe (potne stroške, bivanje,
prehrana,..). Obrok bo postrežen v restavraciji Golovec pri kegljišču.
8.
Informacije lahko dobite na ZŠIS-POK, tel. 01 5300 895. Vse ostale informacije si je možno
ogledati na spletni strani www.zsis.si .
S športnimi pozdravi!

Primož Jeralič
Strokovni sodelavec

Priloge:
Priloga 1-Norme za udeležbo na državno prvenstvo po razredih
Priloga 2-Razredi invalidnosti za državna prvenstva v kegljanju invalidov

Damijan Lazar l.r.
Predsednik ZŠIS-POK

Priloga 1

KEGLJANJE- norme za udeležbo na DP ZŠIS-POK za leto 2017, sprejete na seji KTŠ.

Slepi in slabovidni: 120 lučajev
Kategorija

Norma-moški

Norma-ženske

KB1

470

360

KB2

660

580

KB3

680

660

KB4

680

660

Priloga 2
RAZREDI INVALIDNOSTI ZA DRŽAVNA PRVENSTVA V KEGLJANJU INVALIDOV
d.) SLEPI IN SLABOVIDNI
KB1
· tekmovalci, ki ne zaznavajo svetlobe ali pa jo, vendar ne prepoznajo oblike
dlani v katerikoli smeri in razdalji
KB2
·
KB3
·
KB4
·

tekmovalci, ki prepoznajo obliko dlani in imajo vidno ostrino 2/60 in/ali vidno
polje(kot) manj kot 5 stopinj

tekmovalci, ki imajo vidno ostrino od 2/60 do 6/60 in /ali vidno polje (kot) več kot 5 in
manj kot 20 stopinj

70-90 % izgube vida

