PRAVILNIK
O DODELJEVANJU PRIZNANJ ŠPORTNE ZVEZE KRIŽEVCI
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji za dodeljevanje priznanj športnikom, športnicam,
športnim delavcem in delavkam, športnim društvom, organizacijam in skupnostim za
vrhunske športne dosežke ter pomoč pri razvoju športa v celoti v Občini Križevci.
2. člen
Za vrhunske športne dosežke v smislu tega pravilnika se smatra visoke uvrstitve na
olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih, evropskih prvenstvih, državnih prvenstvih v
olimpijskih in ne olimpijskih športnih panogah.
Kot olimpijske športne panoge oziroma discipline, se v smislu tega pravilnika obravnava
športne panoge oziroma discipline, ki so bile v uradnem sporedu zadnjih olimpijskih iger in
so v sporedu naslednjih olimpijskih iger.
PRIZNANJA
3. člen
Pravico do priznanja Športne zveze Križevci (v nadaljnjem besedilu ŠZ Križevci) imajo tiste
športnice in športniki, ki so v tekočem letu člani državnih reprezentanc na olimpijskih igrah,
uradnem svetovnem ali evropskem prvenstvu v članski ali absolutni mladinski kategoriji ter
na olimpijskih igrah, uradnih svetovnih oziroma evropskih prvenstvih športnikov-invalidov
ter za vse navedene do 10. mesta na državnem prvenstvu.
4. člen
Pravico do priznanja ŠZ Križevci imajo tudi športniki in športnice, ki dosežejo uvrstitve do
10. mesta na državnem prvenstvu ali na uradnih tekmovanjih v mladinski kategoriji.
NAČIN IZBORA
5. člen
Izmed vseh kandidatov se podelijo nazivi:
· športniku
· športnici
· športnemu društvu
· perspektivnemu športniku in športnici
· šolskemu športnemu društvu.
Za nazive športnika, športnice in športnega društva se izvede anketa med vsemi članicami ŠZ
Križevci in člani predsedstva ŠZ Križevci.
Izbor se opravi po naslednjem ključu:
- prvo razvrščeni na anketnem listu prejme 5 točk
- drugo razvrščeni 3 točke
- tretje razvrščeni 1 točko

Naziv prejme tisti kandidat, ki prejme najvišje število točk, drugo in tretje uvrščeni pa
prejmeta priznanje. V primeru neodločenega rezultata dokončno odločitev o nazivu sprejme
predsedstvo ŠZ Križevci.
Naziv perspektivnega športnika in športnice s sklepom dodeli predsedstvo ŠZ Križevci.
Naziv šolskemu športnemu društvu se dodeli na predlog Sveta za šolski šport pri ŠZ Križevci.
6. člen
Sklep o dodelitvi priznanj ŠZ Križevci sprejme predsedstvo ŠZ Križevci. Priznanja se
podeljujejo na ugledni javni prireditvi.
7. člen
Pravico do priznanja izgubi športnik, športnica oz. športni delavec, ki je sicer dosegel oziroma
je zaslužen za vrhunski športni dosežek, a je zaradi kršenja etičnih in moralnih norm škodoval
ugledu športa.
ZAKLJUČNA DOLOČILA
8. člen
Za športne dosežke, ki jih ni mogoče opredeliti s kriteriji iz 2.člena tega pravilnika, so pa po
svoji vrednosti z njimi primerljivi, lahko športnik, športni delavec, društvo, organizacija ali
skupnost prejmejo priznanje na osnovi predloga predsedstva ŠZ Križevci.
9. člen
V primeru morebitnih spornih primerov je merodajno mnenje predsedstva ŠZ Križevci.

Pravilnik je bil sprejet na seji predsedstva ŠZ Križevci dne 29.10.2004!

predsednik ŠZ
Majcen Milan

