Skladno z določili 22. člena Statuta Balinarske zveze Slovenije je skupščina BZS dne
15.5. 2013 sprejela

PRAVILA
o športnih priznanjih BZS

1. člen
Športna priznanja se podeljujejo najbolj prizadevnim in aktivnim športnim delavcem in
aktivistom, balinarskim klubom in balinarskimorganizacijam na področju države Slovenije
za izjemne dosežke in prispevke pri razvoju balinarskega športa.
2. člen
Športna priznanja se podeljujejo praviloma vsako četrto leto, ob zaključku štiriletnega
mandata, na volilni skupščini BZS, lahko pa tudi ob izrednih priložnostih.
3. člen
Športna priznanja v Balinarski zvezi Slovenije so naslednja :
1. Zlata značka
2. Srebrna značka
3. Zlata piščalka
4. Diploma
5. Priznanje
6. Priložnostna darila
4. člen
Zlata značka se dodeljuje za izjemno aktivnost, predano delo in poseben prispevek pri
razvoju balinarskega športa.
Srebrna značka se dodeljuje za dolgoletno aktivnost v balinarskem športu inidnejše
dosežke igralcev pri nastopanju v reprezentančnih selekcijah.
Zlata piščalka se dodeljuje zaslužnim balinarskim sodnikom ob prenehanju aktivnega in
uspešnega dolgoletnega sojenja na državnih tekmovanjih.
Diploma se dodeljuje balinarskim klubom in območnim balinarskim zvezam za posebno
dobre rezultate pri razvoju balinarskega športa.
Priznanje se dodeljuje balinarskim klubom in območnim zvezam za vzorno organizacijo
tekmovanj in posebno prizadevanje pri razvoju balinarskega športa.
Priložnostna darila se lahko dodeljuje predsednikom organov in komisij ter selektorjem
reprezentanc ob zaključku mandata in drugim osebam, ki so zelo uspešno opravila določeno
nalogo.
5. člen
Športna priznanja se lahko dodelijo tudi drugim osebam in organizacijam izven Balinarske
zveze Slovenije, v kolikor izpolnjujejo kriterije iz tega pravilnika in s svojim delom posebno
doprinašajo k razvoju, propagiranju in napredovanju balinarskega športa.

6. člen
Število športnih priznanj določa Izvršni odbor Balinarske Zveze Slovenije, ki tudi odloča o
dodelitvi športnih priznanj. Športna priznanja podeljuje skupščina BZS.
O dodelitvi zlate piščalke odloča Izvršni odbor Balinarske zveze Slovenije, na predlog
sodniške komisije BZS. Zlata piščalka se praviloma vedno podeljuje ob sojenju sodnika, na
njegovi zadnji tekmi na državnem tekmovanju. Predlog o podelitvi pripravi sodniška komisija
na začetku koledarskega leta, v katerem bo sodnik prenehal s sojenjem.
7. člen
Športnim priznanjem zlata in srebrna značka pripada napis: Za razvoj balinarskega športa
ter primek in ime prejemnika in naziv dajatelja priznanja.
Podobna priznanja lahko uveljavijo in dodeljujejo tudi območne balinarske zveze.
8. člen
Predloge za dodeljevanje športnih priznanj posredujejo območne balinarske zveze in njihovi
organi.
Predloge za posameznike posredujejo balinarski klubi (društva) območnim zvezam, ki
ga s svojim mnenjem posredujejo Balinarski zvezi Slovenije.
Predloge za dodelitev športnih priznanj balinarskim klubom posredujejo območne balinarske
zveze.
Predloge za dodelitev priznanj območnim balinarskim zvezam daje Izvršni odbor BZS.
Predloge za dodelitev priznanj drugim osebam in organizacijam izven balinarskih organizacij
daje Izvršni odbor BZS.

9. člen
Predlogi za dodelitev športnega priznanja se posredujejo v primerni obliki na
obrazcu:Predlog kandidata za športno priznanje BZS.
Predlogu za dodelitev najvišjega priznanja - zlata značka - se mora predložiti zapisnik
kluba ali območne zveze na katerem je bil predlog sprejet.

10. člen
Predlog za dodelitev priznanja mora vsebovati opis zaslug kandidata pri:
a) razvijanju demokratičnih odnosov in športnega prijateljstva v balinarskih organizacijah in
med igralci,
b) organizacijskem utrjevanju, širjenju, razvoju in napredku balinarskega športa,
c) organizaciji in izvedbi prvenstvenih in drugih tekmovanj ter srečanj,
d) informiranju in predstavljanju balinarskega športa v javnosti,
e) vzornem obnašanju, športni korektnosti, discipliniranosti in primernih prijateljskih
medsebojnih odnosih.
11. člen
Vsi predlogi za športna priznanja se dostavljajo Izvršnemu odboru Balinarske zveze
Slovenije najmanj 3 mesece pred iztekom štiri letnega mandata skupščine.

12. člen
Komisija za dodelitev športnih priznanj, ki jo imenuje Izvršni odbor BZS ima tri
člane.Komisija mora skladno s kriteriji iz tega pravilnika izdelati predlog z obrazložitvijo za
dodelitev športnih priznanj in ga dostaviti Izvršnemu odboru BZS.
13. člen
Izvršni odbor BZS mora na svoji seji proučiti vse predloge in do njih sprejeti. Sklep o dodelitvi
športnih priznanj se javno objavi.
14. člen
Sredstva za nabavo in izdelavo športnih priznanj zagotavlja Balinarska zveza Slovenije v
svojem letnem finančnim načrtu.
15. člen
Z dnem sprejema teh Pravil, preneha veljati Pravilnik o športnih priznanih, sprejet na
skupščini 26.4.2008.
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