Na podlagi 27. in 37. člena Statuta Zveze paraplegikov Slovenije (v nadaljevanju: ZPS)
je na predlog Upravnega odbora ZPS, Skupščina ZPS na svoji 1. redni seji dne
07.01.2009 sprejela naslednji:

PRAVILNIK
kegljanja na invalidskih vozičkih – 120 lučajev
liga sistem

1. člen
ZPS razpisuje ligaško tekmovanje v kegljanju na 120 lučajev za paraplegike in
tetraplegike, moške in ženske ter veterane za vsako sezono.
2. člen
Kegljaška liga (v nadaljevanju: liga) se izvaja po predpisih Kegljaške zveze Slovenije (v
nadaljevanju: KZS) in posebnih določilih tega pravilnika.
3. člen
Tekmovanje v ligi je ekipno in posamično.
Tekmovanje traja štiri (4) kola.
4. člen
Ekipo sestavljajo štirje tekmovalci in ena rezerva, in sicer trije paraplegiki (ali veterani),
četrti član je obvezno ženska ali tetraplegik. V vsakem kolu nastopajo za ekipo po štirje
tekmovalci.
Vsako lokalno društvo ima pravico prijaviti dve ekipi.
Keglja se obvezno z vozička in ne s stola. Tekmovalec mora imeti v času kegljanja obe
nogi obvezno na pedalih. Dovoljeno je blokiranje (navpična os sprednjih koles) kot tudi
polaganje krogle na položnico pred začetkom lučaja.
5. člen
Tekmovanje v posamični konkurenci poteka istočasno z ekipnim. V posamično
konkurenco se štejejo vsi rezultati doseženi v ekipnem tekmovanju. Poleg članov ekipe
lahko vsako društvo prijavi tudi neomejeno število tekmovalk in tekmovalcev za
posamično konkurenco. Rezultati in razvrstitev štejeta posebej za spol in kategorijo
invalidnosti.
6. člen
Tekmovanje poteka po ustaljenem programu: 120 lučajev (4 x 15 v polno) in (4 x 15 na
čiščenje).
Čas kegljanja je 50 minut na tekmovalca.
7. člen
V ekipnem tekmovanju se štejejo rezultati v štirih kolih.

V posamični konkurenci se štejeta dva najboljša rezultata.
8. člen
Po končanih kolih se izvede finalno tekmovanje, ki je tudi državno prvenstvo v
organizaciji ZPS za ekipe in kategorijo starejših članov (nad 50 let) - veteranov. Za vse
druge tekmovalne kategorije (moški, ženske in tetraplegiki) pa rezultati oziroma
dosežena predpisana norma (število podrtih kegljev) omogočijo nastop na državnem
prvenstvu invalidov Slovenije v organizacij ZŠIS-POK.
9. člen
Prijava za tekmovanje mora poleg poimenskega seznama članov ekip oziroma
posameznikov vsebovati tudi naslov kegljišča, dan in uro tekmovanja.
10. člen
Lokalno društvo (DP), ki ne more ali ne želi prijaviti ekipe, lahko prijavi tekmovalce samo
v posamično konkurenco.
11. člen
V ligi nastopajo v svoji konkurenci tudi veterani v moški ali ženski konkurenci (moški nad
50 let in ženske nad 45 let).
12. člen
Lokalno društvo, ki organizira ligaško tekmovanje (posamezno kolo), je dolžno skrbeti za
regularnost tekmovanja.
Tekmovanje naj vodi za to usposobljen posameznik.
O tekmovanju se piše zapisnik na predpisanih obrazcih KZS.
Rezultatno listo za ekipe in posameznike je potrebno poslati na ZPS najkasneje dva dni
po opravljenem tekmovanju.
13. člen
Ekipa in posamezniki, pri katerih bodo ugotovljene napake ali nepravilnosti, bodo
izločeni iz nadaljnjega tekmovanja za daljši čas.
14. člen
Stroške v zvezi z izvajanjem tekmovanja nosijo lokalna društva. Del stroškov tekmovanj,
kakor tudi (odličja, pokali) za državno prvenstvo ekip in veteranov, prispeva ZPS.
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