
 

KLUB UPOKOJENIH DELAVCEV  
MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE 
MAKSA PERCA MARIBOR 
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V  A  B  I  L  O 
 

Klub upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) Maribor v sodelovanju s 
Policijsko upravo Maribor organizira tekmovanje trojk v bowlingu. Športni dogodek bo imel 
tekmovalno, rekreativni in družabni značaj. Namen turnirja je medgeneracijsko sodelovanje 
med upokojenimi in aktivnimi policisti ter krepitev medsebojnih odnosov.  
 

Tekmovanje bo potekalo v  SOBOTO, 5. 11. 2022, 

s pričetkom ob 7.45 uri, v Bowling centru Strike, 

Špelina ulica 17a, 2000 Maribor. 

 

Tekmovanja se lahko udeležijo člani Klubov upokojenih delavcev MNZ Slovenije, aktivni 

delavci (NOE in PP) Policijske uprave Maribor, člani IPA Kluba Štajerska, PVD Sever Maribor, 

SD Policist Maribor ter člani sindikatov (OPS Podravja in SPS Maribor). 

 
Ekipo sestavljajo 3 (tri) tekmovalke oziroma tekmovalci. Ekipe so lahko tudi mešane.   
 

- Začetek tekmovanja, v kolikor bo prijavljenih do 15 ekip, bo ob 08:45, v primeru, da 

bo prijavljenih več kot 15 ekip bo začetek za prvo polovico kvalifikacij ob 07:45, za 

drugo polovico pa ob  09:30.  

- O številu prijavljenih ekip, o žrebu in času igranja, bodo ekipe obveščene naknadno. 

Pravila tekmovanja: 
- ob pričetku tekmovanja bo potekalo najprej 10 minutno ogrevanje; 

- igralo se bo tri sklope (3 x 10), za rezultat ekipe se štejejo vse igre;  

- po odigranih kvalifikacijah (3 x 10), se bo izvedel žreb za polfinalni del tekmovanja in 

nato še za finalni del; 

- najboljših 6 ekip se bo pomerilo v polfinalu in nato 4 najboljše ekipe v finalu. Ekipe 

bodo igrale dva sklopa po 10 iger; 

- razglasitev rezultatov bo 15 minut po zaključku finala; 

- zaključek s podelitvijo pokalov in medalj bo predvidoma med 13. in 14. uro. 

 

Pokali in medalje: 

Prve tri ekipe (moški) in prve tri ekipe ženske (v kolikor bodo nastopale) prejmejo v 

trajno last pokale. Prvi trije tekmovalci z največ podrtimi keglji prejmejo medaljo. 

 

 

http://www.kud-mnzmb.com/


Stroški tekmovanja: 

Stroški tekmovanja znašajo 10 evrov po igralcu oziroma 30 evrov za ekipo (najem 

steze, čevlji, kosilo). Kosilo bo postreženo po odigranih kvalifikacijah.  

 

Ekipe stroške tekmovanja nakažejo na TRR Kluba Maksa Perca Maribor štev.:          

SI56 6100 0000 6540 863, odprt pri Delavski hranilnici Ljubljana, d.d., s pripisom za 

bowling 2022.  

 

V nasprotnem primeru boste stroške tekmovanja, izključno v gotovini, poravnali na 

dan tekmovanja. 

 
Prijava ekip in rok: 

Ekipe se prijavijo na naslov elektronske pošte:  mirko.ploj@gmail.com 

  

Rok prijave do 28. 10. 2022. 

 

Posredujte poimenski seznam ekipe (ime in priimek). Navedite tudi kdo je vodja ekipe 

ter elektronski naslov na katerega bo ekipa pravočasno obveščena o izvedenem 

žrebu in času igranja. 

 

Športni pozdrav.                                                                                                        Mirko Ploj 

                                                                                                                               Predsednik kluba l. r.    

 

 

 

 

 


