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Pravilnik o nagradah in priznanjih TZS

Skupščina Teniške zveze Slovenije je na svojem zasedanju dne 10. maja 2017 v Ljubljani sprejela

PRAVILNIK
O NAGRADAH IN PRIZNANJIH TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vrste nagrad in priznanj Teniške zveze Slovenije (v nadaljevanju TZS),
njihova oblika, pogoji in postopki podeljevanja, ter razlogi in postopek za njihov odvzem.
2. člen
TZS podeli nagrade in priznanja teniškim igralcem, teniškim športnim delavcem, drugim posameznikom
ter teniškim in drugim organizacijam oziroma društvom.
Nagrade in priznanja TZS se lahko podeli tudi tujim državljanom in tujim oz. mednarodnim
organizacijam.
V primerih, ko gre za podelitev nagrad in priznanj TZS fizičnim osebam, se lahko le-te podeli posmrtno.
II. PRIZNANJA IN NAGRADE
3. člen
Priznanja in nagrade TZS so:
•
•
•
•
•
•
•

častni Predsednik TZS
častni član TZS
zlati teniški lopar
srebrni teniški lopar
zlata teniška žogica
srebrna teniška žogica
priznanje TZS

a) ČASTNI PREDSEDNIK TZS
Priznanje oz. naziv »častni Predsednik TZS« se podeli posameznikom za izjemne zasluge in učinkovito
vodenje TZS za časa Predsedniškega mandata.
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Naziv »častni Predsednik TZS« daje prejemniku zgolj protokolarne pravice.
Naziv »častni Predsednik TZS« se izroči praviloma na seji skupščine TZS ali ob posebnih priložnostih, s
posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva »častni Predsednik TZS«.
Naziv »častni Predsednik TZS« praviloma izroči pooblaščeni Podpredsednik TZS na seji skupščine ali
ob posebnih priložnostih, s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva »častni član
TZS«.
b) ČASTNI ČLAN TZS
Priznanje oz. naziv »častni član TZS« se podeli posameznikom za izjemne zasluge in dosežke za delo
na tekmovalnem, strokovnem in organizacijskem področju za delo v tenisu.
Naziv »častni član TZS« daje prejemniku le protokolarne pravice.
Naziv »častni član TZS« se podeljuje praviloma ob okroglih obletnicah, izjemoma pa ob življenjskih
jubilejih prejemnika priznanja.
Naziv »častni član TZS« praviloma izroči Predsednik TZS na seji skupščine ali ob posebnih priložnostih,
s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva »častni član TZS«.
c) ZLATI TENIŠKI LOPAR TZS
Priznanje »zlati teniški lopar TZS« se podeli:
- teniškemu tekmovalcu, ki je na mednarodnih srečanjih zabeležil trideset nastopov za državno člansko
reprezentanco Slovenije;
- trenerju državne reprezentance za vodenje petindvajsetih uradnih Davis cup, Fed cup mednarodnih
srečanj slovenske članske reprezentance.
d) SREBRNI TENIŠKI LOPAR TZS
Priznanje »srebrn teniški lopar TZS« se podeli:
- teniškemu tekmovalcu, ki je na mednarodnih srečanjih zabeležil dvajset uradnih srečanj za državno
člansko reprezentanco Slovenije;
- trenerju državne reprezentance za vodenje petnajstih uradnih mednarodnih srečanj slovenske članske
reprezentance.
e) NAGRADE IN PRIZNANJA TZS
»Nagrada TZS« ali »Priznanje TZS« se podeli posameznikom in organizacijam iz 2. člena tega
pravilnika, za pomemben prispevek k razvoju tenisa, delo v sodniških vrstah ali vrhunski tekmovalni
dosežek.
TZS podeli posamezniku ali teniškemu društvu, ki je član TZS:
•

zlato teniško žogico za 30 let delovanja
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•
•

srebrno teniško žogico za 25 let delovanja
priznanje TZS za izjemne dosežke

TZS podeli nagrado ali priznanje teniškim sodnikom, ki so sodili najmanj dvajset teniških srečanj kot
glavni sodniki na Grand Slam turnirjih (glavni turnir).
IV. PRISTOJNOSTI
4. člen
TZS podeljuje nagrade in priznanja enkrat letno in sicer na redni, slavnostni skupščini TZS ali Zaključni
prireditvi TZS.
Sklep o dodelitvi nagrad ali priznanj TZS sprejme UO TZS na predlog komisije za nagrade ali priznanja
TZS.
Nagrade ali priznanja TZS podeli Predsednik TZS ali pooblaščeni Podpredsednik TZS.
5. člen
Posamezna nagrada ali priznanje se lahko podeli samo enkrat.
Znak, obliko nagrad in priznanj, na predlog komisije za priznanja, določi skupščina.
Evidenco nagrad in priznanj po tem pravilniku in že podeljenih priznanj, vodi pisarna TZS in je
objavljena na spletni strani TZS.
6. člen
Prejemniku priznanja ali nagrade se priznanje ali nagrada odvzame, če se ugotovi, da je bila podeljena
na podlagi neresničnih podatkov pri izpolnjevanju pogojev za pridobitev le te.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Pri kriterijih za podelitev nagrad in priznanj, ki določajo dobe aktivnosti, se upošteva tudi delo v času
delovanja v bivši državi Jugoslaviji.
8. člen
Vse nagrade ali priznanja, ki jih je TZS podelila do sedaj, ostanejo v veljavi in se vključijo v seznam
podeljenih nagrad in priznanj.
9. člen
Za razlago določil tega pravilnika je pristojen upravni odbor TZS.
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10. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem sprejetja na skupščini TZS in se uporablja naslednji dan po sprejetju.

Ljubljana, 10. maj 2017

Teniška zveza Slovenije,
Umberger Marko
Predsednik TZS

