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KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE                                              
Predsedstvo 
 
 

PRAVILNIK  
O NAGRAJEVANJU TEKMOVALCEV IN TRENERJEV  

ZA DOSEŽENE UVRSTITVE NA SVETOVNIH PRVENSTVIH 
 TER SVETOVNIH POKALIH  

 
 
1. OSNOVNI KRITERIJI 

 
- z denarnimi nagradami se nagrajujejo tekmovalci in tekmovalke samo za dosežke na 

tekmovanjih v članski kategoriji in kategoriji U-23; 
- v kategoriji U-18 (mlajši mladinci-ke) in U-14 (dečki-deklice) se tekmovalci in 

tekmovalke nagradijo le s praktičnimi darili; 
- predsedstvo KZS lahko klubom, katerih tekmovalci in tekmovalke so na WCupu v 

kategoriji U-14 in U-18 osvojili medaljo, s posebnim sklepom odobri nagrado v obliki 
dotacije za sofinanciranje programa vadbe nosilcev medalj;  

- dosežki v članski kategoriji in v kategoriji U-23 se ovrednotijo na osnovi v 
nadaljevanju navedenih meril ter na osnovi števila točk, navedenih v ustreznih 
preglednicah; 

- dosežki v kategoriji U-18 se ovrednotijo tako, da se za posamezne dosežke prizna 50% 
od v pravilniku predvidenih točk za kategorijo U-23;  

- vrednost bruto točke določi predsedstvo KZS v skladu s finančnimi možnostmi ter po 
možnosti pred odhodom na prvenstvo; 

- plačila nagrad tekmovalcem in tekmovalkam v članski kategoriji in v kategoriji U-23 
ter reprezentančnim trenerjem v vseh treh starostnih kategorijah se izvršijo v skladu z 
veljavnimi davčnimi predpisi; 

- sredstva izračunana za dosežke tekmovalcev v kategoriji U-18 ter sredstva za 
opravljeno delo klubskih trenerjev se v obliki dotacije nakažejo na transakcijski račun 
klubom namensko za sofinanciranje njihovih programov vadbe in tekmovanj; 

- če zveza v tekočem koledarskem letu nima dovolj razpoložljivih sredstev, se izplačilo 
nagrad oziroma sofinanciranje programov mladih športnikov s sklepom predsedstva 
KZS delno preloži  v naslednje koledarsko leto.  

 
 
2. MERILA ZA VREDNOTENJE TEKMOVALNIH DOSEŽKOV 
 
2.1. NAGRAJEVANJE TEKMOVALCEV (-K) 
 

- nagradijo se samo osvojene medalje oziroma dosežki, ki po merilih OKS – ZŠZ 
prinašajo kategorizacijo svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda; 

- v disciplinah klasične dvojice, tandem dvojice, tandem mešane dvojice, mešane 
dvojice in ekipno je število točk navedeno za enega tekmovalca; 

- rezervni tekmovalec v članski ekipi (naveden v prijavnici za ekipno tekmovanje – 
skupaj največ 10 tekmovalcev) prejme 100% višino nagrade, če je na tekmovanju  
nastopil, oziroma 75% nagrade, če nima nobenega nastopa;  
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- za rezervnega tekmovalca v ekipi U-23 (naveden v prijavnici za ekipno tekmovanje – 
skupaj največ 8 tekmovalcev) velja enak kriterij kot pri članih; 

- v kategoriji U-18 velja pri določitvi nagrade za rezervnega tekmovalca za ekipni 
dosežek enak kriterij kot pri U-23 s tem, da se upošteva skupaj največ 6 tekmovalcev, 
ki so navedeni v prijavnici za tekmovanje. 

 
 

ČLANSKA SVETOVNA PRVENSTVA 

 
NAGRADE ZA PRIDOBLJEN  STATUS KATEGORIZIRANEGA ŠPORTNIKA 
SVETOVNEGA ALI MEDNARODNEGA RAZREDA PO MERILIH OKS-ZŠZ 

OZIROMA ZA OSVOJENO MEDALJO 
DISCIPLINA 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 4. MESTO 

EKIPNO 1.500 1.050 750  

KLASIČNE DVOJICE 1.800 1.260 900  

TANDEM DVOJICE* 1.800 1.260 900  
TANDEM MEŠANE 
DVOJICE* 

1.800 1.260 900  

SPRINT*  2.400 1.680 1.200  

POSAMEZNO* 4.800 3.360 2.400  

KOMBINACIJA 2.400 1.680 1.200 960 

 
 
Opomba 
* - v disciplini dobita oba poraženca v polfinalu bronasto medaljo (ni 4. mesta) 
 
 

SVETOVNI POKAL POSAMEZNO ZA ČLANE 

 
NAGRADE ZA PRIDOBLJEN  STATUS KATEGORIZIRANEGA ŠPORTNIKA 
SVETOVNEGA ALI MEDNARODNEGA RAZREDA PO MERILIH OKS-ZŠZ 

OZIROMA ZA OSVOJENO MEDALJO 
DISCIPLINA 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 

POSAMEZNO 1.500 1.050 750 

MEŠANE DVOJICE 500   

 
 

SVETOVNI EKIPNI POKAL (KLUBSKI) 

 
DISCIPLINA 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO  

EKIPNO 750    
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SVETOVNA PRVENSTVA U-23 

 
NAGRADE ZA PRIDOBLJEN  STATUS KATEGORIZIRANEGA ŠPORTNIKA 

PERSPEKTIVNEGA RAZREDA PO MERILIH OKS-ZŠZ  
OZIROMA ZA OSVOJENO MEDALJO 

DISCIPLINA 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 4. MESTO 

EKIPNO 600 420 300  

KLASIČNE DVOJICE 720 500 360  

TANDEM DVOJICE* 720 500 360  
TANDEM MEŠANE 
DVOJICE* 

720 500 360  

SPRINT*  960 670 480  

POSAMEZNO 960 670 480 380 

KOMBINACIJA 1920 1.340 960  770 

 
 
Opombe 
1. * V disciplini dobita oba poraženca v polfinalu bronasto medaljo (ni 4. mesta) 
2. Vrednosti nagrad pri U-23 znašajo 40% od nagrad v članski kategoriji, razen pri disciplini 
posamezno, ki je ovrednotena enako kot sprint in v disciplini kombinacija, ki je izenačena  s 
tekmovanjem posamezno pri članih. 
 
 

SVETOVNI POKAL POSAMEZNO ZA U-23 

 
NAGRADE ZA PRIDOBLJEN  STATUS KATEGORIZIRANEGA ŠPORTNIKA 

PERSPEKTIVNEGA RAZREDA PO MERILIH OKS-ZŠZ  
OZIROMA ZA OSVOJENO MEDALJO 

DISCIPLINA 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 

POSAMEZNO 600 420 300 

 
Opomba:  
Vrednosti nagrad pri U-23 znašajo 40% od nagrad v članski kategoriji. 
 
 
2.2. NAGRAJEVANJE REPREZENTANČNIH IN KLUBSKIH TRENERJEV 
 
 
2.2.1. TRENERJI REPREZENTANC 
 
 

SVETOVNA PRVENSTVA 
 

- trener reprezentance prejme nagrado za vsako osvojeno medaljo, oziroma osvojeno 
mesto, ki zagotavlja pridobitev statusa kategoriziranega športnika svetovnega, 
mednarodnega ali perspektivnega razreda 

- trener reprezentance prejme za ekipno uvrstitev enako nagrado kot tekmovalci;  
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- za vse osvojene medalje v vseh ostalih disciplinah in uvrstitve, ki zagotavljajo 
kategorizacijo, prejme trener članske reprezentance 20% od vrednosti nagrad, ki jo 
prejmejo tekmovalci, trener reprezentance U-23 oziroma U-18 pa 50% od vrednosti 
nagrad, ki jo prejmejo tekmovalci. 

 
 

SVETOVNI POKAL POSAMEZNO 
 

- za dosežek na svetovnem pokalu prejme trener 20% od vrednosti nagrade, ki jo 
prejmejo tekmovalci za posamezno uvrstitev. 

- za uvrstitev na svetovnem ekipnem pokalu prejme trener enako nagrado kot 
tekmovalci 

 
 
2.2.2. DELO KLUBSKIH TRENERJEV 
 
 

SVETOVNA PRVENSTVA 
 

- klubu pripada nagrada za strokovno delo njegovega klubskega trenerja, ki ga je slednji  
v času skupnih priprav opravil po sprejetem programu reprezentančnega trenerja s 
klubskimi reprezentanti v okviru vadbe v klubu; 

- nagrada se obračuna za vsakega klubskega tekmovalca, ki je nastopil na svetovnem 
prvenstvu ter je dosegel zahtevano uvrstitev po tem pravilniku, ki prinaša 
kategorizacijo OKS svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda; 

- nagrada znaša 20% od vrednosti nagrade, ki jo prejme tekmovalec za dosežek v 
članski kategoriji in 50% od vrednosti nagrade, ki jo preme tekmovalec za dosežek v 
kategoriji U-23; 

- klubu pripada nagrada za delo klubskega trenerja le za dosežke v članski kategoriji in 
kategoriji U-23; 

- nagrada za delo klubskega trenerja pripada klubu pod pogojem, da ima trener ustrezno 
strokovno izobrazbo oziroma strokovno usposobljenost, pridobljeno na osnovi 
potrjenega programa usposabljanja KZS, da ima opravljen licenčni seminar KZS za 
tekoče leto ter da je kot trener naveden na evidenčnem kartonu, ki ga je izpolnil in 
podpisal kandidat za reprezentančno selekcijo; 

 
 
 
Predlog dopolnitev in sprememb pravilnika je uskladila Strokovna komisija na svoji 7. seji 
dne 22.2.2016 ter sprejelo predsedstvo KZS na svoji 7. seji dne 7.3.2016. 
 
 
Pravilnik velja od dneva sprejema dalje.  
 
 
Milan Kurelič 
Predsednik 
 
 
Ljubljana, 7.3.2016 


