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ZADEVA: MEDNARODNI IPA TURNIR V BOWLINGU – VABILO 
 
IPA Skupina Policijske postaje Lendava v sodelovanju z regionalnim klubom IPA Pomurje organizirata 
in vabita na mednarodni turnir v »bowlingu«, ki bo v petek dne 7.3.2014 s pričetkom ob 15.00 uri v 
Lendavi. Na turnir vabljeni tudi nečlani  IPE in sicer sindikati, upokojenci, društvo  Sever, druga 
društva  ter vsekakor skupine iz tujine, zaželene so tudi ženske ekipe. 
 
PODATKI O TEKMOVANJU: 
Kje: SUPERMARKET TUŠ - KOCET v Lendavi, Kranjčeva ulica 61, 9220 Lendava 
Datum: 7. 3. 2014 (PETEK) 
Predviden pričetek: 15.00 
Organizator: IPA skupina PP Lendava 
Sistem tekmovanja: Predtekmovanje, četrtfinale, polfinale, finale 
 
POTEK TEKMOVANJA 

 Predvideno število udeležencev: neomejeno 

 Število tekmovalcev v ekipi: 3 

 Vsaka ekipa odigra eno igro v predtekmovanju 

 V zaključni del se uvrsti najboljših 8 ekip iz predtekmovanja 

 V zaključnem delu ekipe tekmujejo na direktno izpadanje 

 Prvo uvrščena ekipa se pomeri z osmo uvrščeno ekipo, drugo uvrščena ekipa se pomeri z sedmo 
uvrščeno ekipo, tretje uvrščena ekipa se pomeri z šesto uvrščeno ekipo, četrto uvrščena ekipa se 
pomeri z peto uvrščeno ekipo iz predtekmovanja. 

 Zmagovalci se nato pomerijo v polfinalu. 

 Nato še finale in tekma za tretje mesto. 
 
Vodja same izvedbe tekmovanja bo predstavnik Bowling centra, točkovanje je računalniško. 
 
Predtekmovanje bi trajalo približno tri ure. Nato po določeni pavzi nadaljujemo z zaključnimi boji. 
Seveda je vse odvisno od števila prijav udeležencev. 
 

PRIJAVA EKIP  

Ekipa se lahko prijavi na elektronski naslov PP Lendava pp_lendava.pums@policija.si ali 

milan.halabarec@policija.si  do ponedeljka, 3. 3. 2014 do 15.00 ure. Prijava naj vsebuje: ime ekipe, 

poimenski seznam 3 igralcev , vodjo ekipe in elektronski naslov ali GSM. 
 

PRIJAVNINA posamezne ekipe znaša isto kot lansko leto 20,00 € in jo je potrebno poravnati ob 

prijavi oz. najkasneje do  3. 3. 2014 do 15.00 ure na TRR IPA RK za Pomurje, na št. 02496-

0092367197 pri NLB d.d. Murska Sobota. V ceni prijavnine je vključena udeležba na tekmovanju 

(vključno z igralnimi čevlji) in kosilo za 3 tekmovalce.  

 

Kontaktna oseba je  Milan Halabarec 041-481-649.  

 

Med in po poteku turnirja bo ob hrani, pijači in glasbi organizirano športno druženje s podelitvijo 

priznanj, nagrad in pokalov udeležencem turnirja. 

 

 

 
Milan Halabarec 

mailto:drago.ribas@policija.si
http://www.ipaslovenija.org/
mailto:pp_lendava.pums@policija.si
mailto:milan.halabarec@policija.si

