PRAVILNIK O PRIZNANJIH
VESLAŠKE ZVEZE SLOVENIJE
ki ga je sprejela Skupščina VZS na svoji seji dne 17.12.2010 na Bledu
1. Uvodne določbe
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vrste priznanj Veslaške zveze Slovenije, pogoji,
postopki in pristojnosti za njihovo podeljevanje.
2. člen
Veslaška zveza Slovenije podeljuje priznanja za: dolgoletno aktivno veslaško
kariero in zaključek tekmovalne kariere najuspešnejših veslačev, vrhunske veslaške
dosežke (osvojitev medalje na svetovnem prvenstvu ali olimpijskih igrah), uspešne
nastope na svetovnih prvenstvih vseh kategorij, evropskem prvenstvu in tekmah
svetovnega pokala, uspešen kvalitetni preboj novih mladih veslačev, visoke jubileje
slovenskih veslačev in veslaških delavcev ter veslaških organizacij, dobro
dolgoletno sodelovanje medijev, dolgoletno in pomembno sponzoriranje športa,
zgledno sodelovanje zdravstvenih in drugih institucij, ob protokolarnih obiskih
visokih funkcionarjev FISA ter domačih in mednarodnih športnih organizacij,
najvišjih predstavnikov Republike Slovenije in drugih držav, znanih javnih
osebnosti, priložnostne akcije VZS, uspešno izvedbo veslaške tekmovalne
prireditve, uspešno mednarodno sodelovanje.
3. člen
Priznanja VZS so:
1. OLIMPIJSKO VESLAŠKO PRIZNANJE VZS
2. JUBILEJNO PRIZNANJE VZS
3. PRIZNANJA ZA VESLAŠKE DOSEŽKE
-

veliko priznanje VZS (za uspešen nastop na OI, SP, EP, SI in tekmah
svetovnega pokala)

-

malo priznanje VZS (za uspešen nastop na EP, SP U23, MSP, MEP in MOI)

-

priznanje VZS za najodmevnejši preboj

-

priznanje VZS za odmevne rezultate v mlajših kategorijah

4.

PLAKETA VZS
-

plaketa VZS za zaslužne veslaške delavce

-

plaketa VZS za posebne zasluge

5. NAZIV »AMBASADOR VESLANJA«

4. člen
Olimpijsko veslaško priznanje ter veliko in malo priznanje za veslaške dosežke VZS
se podeli glede na dosežene rezultate v pretekli sezoni; predlog pripravi sekretar
VZS.
Jubilejno priznanje VZS se podeli glede na ugotovljeno dejansko stanje trajanje
kariere posameznikov; predlog pripravi sekretar VZS.
Predlog za podelitev priznanja VZS za najodmevnejši preboj in priznanja VZS za
odmevne rezultate v mlajših kategorijah lahko da Trenerska komisija VZS.
Predlog za podelitev plakete VZS za zaslužne veslaške delavce in plakete VZS za
posebne zasluge lahko dajo organi VZS (Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Trenerska
komisija, Tekmovalni odbor, Sodniška komisija), in veslaški klubi.
Predlog za podelitev naziva »ambasador veslanja« lahko da Izvršni odbor VZS.
Predlogi morajo biti poslani na sedež VZS do 30. novembra v letu, za katerega se
priznanja podeljuje.
Prejete predloge obravnava Izvršni odbor VZS, ki tudi sprejme sklep o podelitvi
priznanj in plaket.
Priznanja VZS se podelijo na svečan način, praviloma v drugi polovici decembra ali
prvi polovici januarja za predhodno leto.
5. člen
OLIMPIJSKO VESLAŠKO PRIZNANJE VZS je najvišje priznanje Veslaške zveze
Slovenije, ki se podeljuje za vrhunske veslaške rezultate.
Podeli se veslačem, članom posadke, in njihovemu trenerju za osvojitev medalje na
olimpijskih igrah in absolutnem svetovnem prvenstvu v olimpijski disciplini.
6. člen
JUBILEJNO PRIZNANJE VZS se podeljuje veslačem in trenerjem za dolgoletno
športno kariero in udejstvovanje v veslaškem športu ter ob zaključku kariere
veslačev in trenerjev.
Jubilejna priznanja veslačem se podelijo za vsakih 5 let trajanja reprezentančne
kariere, pri čemer se za prvi jubilej šteje trajanje kariere 10 let.
Za začetek reprezentančne kariere se šteje leto prvega nastopa na katerem od
svetovnih prvenstev oz. regatah, ki so ustrezale nivoju svetovnega prvenstva
(primer: Pokal narodov, ki se je preoblikoval v SP U 23), olimpijskih igrah in
tekmovanjih pod okriljem MOK (v Sloveniji OKS).
V obravnavanem obdobju mora reprezentančna kariera trajati najmanj polovico
obdobja
Jubilejno priznanjem veslaškim trenerjem se podelijo za vsakih 5 let
reprezentančnega udejstvovanja, pri čemer se za prvi jubilej šteje udejstvovanje 10
let.

Za udejstvovanje trenerja v reprezentancah velja neposredno vodenje
reprezentančnih posadk na reprezentančnem nastopu, vodenje posadk v
pripravljalnem obdobju ali redno treniranje članov reprezentančnih posadk.
Za začetek udejstvovanja trenerja v reprezentancah in upoštevanje minimalnega
trajanja v obravnavanem obdobju, veljajo enaki pogoji kot za veslače.
Veslačem in trenerju se podeli tudi posebno priznanje ob zaključku kariere ali
udejstvovanja, če ta traja najmanj 10 let pri veslaču oz. 15 let pri trenerju.
Zaključek mora biti nedvoumno sporočen in realiziran. Razlog za zaključek ne sme
biti disciplinske narave
7. člen
Priznanja za tekmovalne dosežke
Ta priznanja se podeljujejo za ostale dosežene vrhunske rezultate na olimpijskih
igrah, svetovnem in evropskem prvenstvu ter tekmah svetovnega pokala in
osvojitev medalje ter druge dobre rezultate na svetovnih prvenstvih mlajših
kategorij podeljuje VZS posebna priznanja za športne dosežke.
VELIKO PRIZNANJE VZS:
 za doseženo 4. do 6. mesto na olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu v
olimpijski disciplini v absolutni konkurenci
 za osvojeno medaljo na evropskem prvenstvu, svetovnem prvenstvu v
neolimpijski disciplini, sredozemskih igrah in na tekmah svetovnega pokala
 podeli se veslačem, članom posadke, in njihovemu trenerju
MALO PRIZNANJE VZS:
 za doseženo 4.-6. mesto na evropskem prvenstvu v olimpijski disciplini
 za doseženo 1. do 6. mesto na svetovnem prvenstvu za mlajše člane (do 23
let)
 za osvojeno medaljo na mladinskem svetovnem prvenstvu, mladinskem
evropskem prvenstvu in mladinskih olimpijskih igrah
 podeli se veslačem, članom posadke, in njihovemu trenerju
PRIZNANJE VZS ZA NAJODMEVNEJŠI PREBOJ SEZONE
 za mlade veslače (do 23 let), člane posadk, ki so v pretekli sezoni dosegali
odmevne rezultate na tekmovanjih najvišjega ranga in tako izkazali veliko
perspektivnost
 priznanje lahko posameznik prejme samo enkrat v karieri
PRIZNANJE VZS ZA ODMEVNE REZULTATE V MLAJŠIH KATEGORIJAH
 za dosežene odlične rezultate v kategoriji mlajših mladincev in pionirjev na
mednarodnih tekmovanjih
 za mlajše mladince, ki jim uspe preboj v mladinsko reprezentanco, kjer dosežejo
dober rezultat
 podeli se veslačem, članom posadke

Pri trenerju ali trenerjih, kandidatih za priznanje, se upošteva njihovo pomembno
oz. odločilno delo s posadko, ki se ji podeljuje priznanje.
8. člen
Plakete VZS
PLAKETA VZS ZA ZASLUŽNE VESLAŠKE DELAVCE
Podeli se posameznikom ali organizacijam za dolgoletno strokovno ali
organizacijsko delo, za pomemben doprinos za delovanje VZS in nastope slovenskih
veslaških reprezentanc, ob visokem jubileju, za jubilejno organiziranje veslaških
prireditev in v drugih primerih, ki so pomembni za razvoj slovenskega veslanja.
Podeli se jih največ tri v letu, ob posebnih priložnostih lahko tudi več.
PLAKETA VZS ZA POSEBNE ZASLUGE
Podeli se posameznikom ali organizacijam za dobro dolgoletno sodelovanje
medijev, dolgoletno in pomembno sponzoriranje športa, zgledno sodelovanje
zdravstvenih in drugih institucij, ob protokolarnih obiskih visokih funkcionarjev FISA
ter domačih in mednarodnih športnih organizacij, najvišjih predstavnikov Republike
Slovenije in drugih držav, znanih javnih osebnosti, ob priložnostni akcijah VZS, za
uspešno izvedbo velikih veslaških prireditev, uspešno mednarodno sodelovanje.
Podeli se jih največ tri v letu, ob posebnih priložnostih lahko tudi več.
8a. člen
NAZIV »AMBASADOR VESLANJA«
Podeli se posamezniku, veslaču, trenerju, ki je v dolgoletni karieri dosegel vrhunske
rezultate na svetovni ravni in s svojimi uspehi in drugimi ravnanji močno promoviral
slovensko veslanje. Pogoj za podelitev naziva je končana kariera.
9. člen
Grafično podobo vseh vrst priznanj VZS določi Izvršni odbor VZS in je sestavni del
CGP VZS.
18. člen
V primeru, da športnik v istem letu doseže več vrhunskih rezultatov ali uvrstitev, za
katere je po tem pravilniku upravičen do priznanja ali nagrade, prejme le-to samo
za najvišjo uvrstitev ali rezultat. Enako pravilo velja za trenerje, ki prejmejo
priznanje za treniranje več posadk.
To ne velja v primeru podelitve priznanja VZS za najodmevnejši preboj in priznanja
VZS za odmevne rezultate v mlajših kategorijah.
O morebitnih spornih primerih odloča Izvršni odbor VZS.

19. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme Skupščina VZS.

Bled, 17.12.2010

Predsednik VZS:
Denis Žvegelj

