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PRAVILNIK O PODELJEVANJU PRIZNANJ
1. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Priznanja LZS so znak zahvale in pohvale, ki jih LZS podeljuje posameznikom in klubom na ozemlju Slovenije za
izredno prizadevanje, delo, vsestranski razvoj, pomembne rezultate in uvrstitve ter za dejanja, ki zaslužijo splošno
priznanje.
2. člen
Priznanja LZS so:
 Častni, zaslužni član
 Spominska plaketa
 Zlata plaketa
 Srebrna plaketa
 Bronasta plaketa
 Pohvala
 Zahvala
3. člen
Priznanja podeljuje IO LZS in predsednik LZS na predlog strokovnega sveta ali komisije za priznanja pri LZS.
4. člen
Priznanja se praviloma podeljuje enkrat letno na redni letni skupščini LZS ali na zaključni prireditvi LZS. Za primere, ki
jih navaja 8. člen, se priznanja lahko podeli tudi ob drugih priložnostih, ki jih določi IO LZS.
5. člen
Posameznikom ali klubom se podeli enako priznanje po preteku najmanj 4 let, izjemoma pa tudi po preteku enega
leta (glede na 8. člen).
6. člen
Poleg plakete se podeli tudi pismeni dokument o podelitvi.
7. člen
Predlog za podelitev priznanja lahko poda kdorkoli. Predloge zbere komisija za priznanja pri LZS.
8. člen
Klubom ali posameznikom, ki imajo posebne zasluge in uspehe, ki so s svojim delom in rezultati dosegli enkratne
delovne in športne uspehe na področju lokostrelstva, se priznanja podeli ob za to določenem in primernem času, kot
so: obletnice, memorialna tekmovanja, tradicionalna tekmovanja, vrnitve iz OI, SP in EP in pomembnih dogodkov, ki
so povezani z lokostrelstvom na državni ravni.

2. KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ
9. člen
Za podelitev priznanj se upoštevajo sledeči kriteriji:
 aktivnost in delovanje kluba ali posameznika v dobro vsestranske popularizacije lokostrelstva,
 posebni uspehi pri razvoju LZS in lokostrelstva v Sloveniji,
 posebna dejanja in prispevki k razvoju LZS, kot so: publikacije, tečaji, seminarji, novinarstvo itd.,
 dolgoletno aktivno delovanje v organih in komisijah LZS,
 enkratni izjemni dosežki in tekmovalni uspehi, osvojene medalje, svetovni ali evropski rekordi,
predsedovanje v LZS,
 uspehi na mednarodnih tekmovanjih,
 mednarodno organizacijsko delovanje pod okriljem WA, kar daje veljavo slovenskemu lokostrelstvu.
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10. člen









Naziv ČASTNI, ZASLUŽNI ČLAN LZS, se podeljuje posameznikom, ki so z izredno pomembnim delom ali
rezultati prispevali k ugledu in napredku LZS v obdobju 30 letnega delovanja v lokostrelskih vrstah.
SPOMINSKA PLAKETA LZS, se podeljuje posameznikom za posebne zasluge ali rezultate ali ob koncu 20letne tekmovalne kariere.
ZLATA PLAKETA LZS, se podeljuje posameznikom za aktivno 20-letno delo v LZS in na mednarodni ravni, za
20-letno tekmovalno kariero z vidnimi rezultati v mednarodnem merilu ali za zasluge ob upoštevanju
kriterijev iz 9. člena.
SREBRNA PLAKETA LZS, se podeljuje posameznikom za aktivno 10-letno delo v LZS, za 10-letno tekmovalno
kariero z vidnimi rezultati v mednarodnem merilu ali za zasluge ob upoštevanju kriterijev iz 9.člena.
BRONASTA PLAKETA LZS, se podeljuje posameznikom za 3 do 5-letno aktivno, neprekinjeno delo v LZS ali za
zasluge in razvoj matičnega kluba, ki ima izjemne uspehe doma in v tujini. Plaketo lahko prejme posameznik
za 3 do 5-letno tekmovalno kariero z vidnimi rezultati v mednarodnem merilu, ob upoštevanju kriterijev iz
9. člena.
POHVALA LZS, se podeljuje posameznikom ali klubom za aktivno in uspešno delo v lokostrelstvu, v obdobju
2 do 15 let. Upoštevajo se rezultati na mednarodnem in državnem nivoju ter prispevek k razvoju,
množičnosti ter delu za LZS ob upoštevanju kriterijev iz 9. člena.
ZAHVALA LZS, se podeljuje posameznikom za predsedovanje v LZS. Lahko se podeli tudi posameznikom ali
ustanovam, ki so prispevali znanje, izkušnje, organiziranje, finančna ali materialna sredstva, prostore itd. v
dobro LZS ali k razvoju in uveljavitvi lokostrelstva.

3. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Na podlagi prispelih predlogov izdela strokovni svet ali komisija za priznanja pri LZS seznam posameznikov ali
klubov/društev in ga posreduje IO LZS v potrditev. Glede na podatke za predlagane kandidate, lahko komisija ali
strokovni svet predlagano priznanje spremenijo v višjo ali nižjo kategorijo, glede na dejanske zasluge predlaganih
nagrajencev.

Ljubljana, 07.01.2012
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