Skladno z določili 22. člena Statuta Balinarske zveze Slovenije je Izvršni Odbor
BZS dne 19.09. 2018 sprejel

PRAVILA
o nagradah tekmovalcem in trenerjem - selektorjev v BZS
1.člen
Pravico do izplačila nagrad imajo tekmovalci, trener oz. selektor za osvojitev do
tretjega mesta na prvenstvih, ki so določena v 3. členu tega pravilnika.
2.člen
V skladu s Kriteriji za kategorizacijo športnikov v R Sloveniji se na predlog
predsednika BZS lahko izplačajo nagrade tekmovalcem tudi za uvrstitve na
svetovnih in evropskih prvenstvih, ter drugih mednarodnih tekmovanjih pod okriljem
OKS ( SI ), ki so nižja od 3. mesta, v kolikor je to v kriterijih za posamezno športno
panogo oz. kategorijo posebej opredeljeno ( člani, mladinci ).
3.člen
Nagrajujejo se uspehi, doseženi na nivoju sledečih tekmovanj :
- svetovno prvenstvo – člani
- svetovno prvenstvo – člani do 23 let
- evropsko prvenstvo – člani do 23 let
- evropsko prvenstvo – člani
- svetovno prvenstvo - mladinci do 18 let
- evropsko prvenstvo – mladinci do 18 let
- svetovno prvenstvo - članice
- evropsko prvenstvo - članice
4.člen
Na osnovi doseženih uvrstitev na tekmovanjih določenih v 3. členu, se uvrstitve
ovrednotijo z določenim številom točk, navedenih v tabeli, ki je priloga tega Pravilnika.
V igri dvojic in v štafeti pripada nagrada v določeni višini, obema tekmovalcema oz.
tekmovalkama.
5.člen
Nagrada se izplača enkrat letno, praviloma po končani tekmovalni sezoni.

6.člen

Višino točke določi skladno s finančnim načrtom Balinarske zveze Slovenije,
Izvršni odbor BZS.

7.člen
Trenerji in selektor prejmejo nagrado v vrednosti 1000 eur in 15 % nagrade za
posamezno medaljo.
8.člen
Svetovni rekord (novo postavljeni) se dodatno vrednoti v višini, kot doseženo prvo
mesto na Svetovnem prvenstvu v posamezni kategoriji. Izenačitev svetovnega
rekorda se vrednoti v polovici vrednosti prvega mesta na Svetovnem prvenstvu v
posamezni kategoriji. Vsakršno naslednja izenačitev svetovnega rekorda se vsakič
zmanjša za polovico prejšnjega izplačanega zneska. Pravilo velja za istega igralca v
isti disciplini.
9.člen
Pravilnik je pričel veljati z dnem 19.09.2018, sprejetem na Izvršnemu odboru BZS.

predsednik BZS
Sandi Kofol

TABELA TOČKOVANJA ZA IZPLAČILO NAGRAD

SVETOVNA PRVENSTVA
ČLANI

ČLANICE

ČLANI U 23

MLADINCI

1. mesto 23.000 točk

17.000 točk

17.000 toč

10.000 točk

2. mesto

9.500 točk

7.000 točk

7.000 točk

4.000 točk

3. mesto

7.000 točk

5.000 točk

5.000 točk

3.000 točk

4. mesto

3.500 točk

2.500 točk

2.500 točk

1.500 točk

ČLANI

ČLANICE

ČLANI U 23

MLADINCI

1. mesto 17.000 točk

10.000 točk

10.000 toč

10.000 točk

EVROPSKA PRVENSTVA

2. mesto

7.000 točk

4.000 točk

4.000 točk

4.000 točk

3. mesto

5.000 točk

3.000 točk

3.000 točk

3.000 točk

4. mesto

2.500 točk

1.500 točk

1.500 točk

1.500 točk

Vrednost točke do spremembe , znaša po sklepu IO BZS, z dne 9.7.2012 – 0,10
EUR.

predsednik BZS
Sandi Kofol

