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PODROČJE 
DEJAVNOSTI 

                                                                              VRSTA PRIZNANJA 

PREJEMNIK                                                                                                         MERILA 
 

TEKMOVALNI DOSEŽKI 

V KOLEDARSKEM LETU 
BRONASTO PISNO PRIZNANJE SREBRNO PISNO PRIZNANJE ZLATO PISNO PRIZNANJE 

Tekmovalec 

člani 

mladinci 

kadeti 

- za osvojeno 3. mesto v eni od disciplin na SP   

  ali na Svetovnem pokalu posamezno ali v enem  

  od klubskih evropskih pokalov oz. v Evropski  

  ligi prvakov  

- za osvojeno 2. mesto v eni od disciplin na SP   

  ali na Svetovnem pokalu posamezno ali v enem  

  od klubskih evropskih pokalov oz. v Evropski  

  ligi prvakov  

- za osvojeno 1. mesto v eni od disciplin na SP   

  ali na Svetovnem pokalu posamezno ali v enem  

  od klubskih evropskih pokalov oz. v Evropski  

  ligi prvakov  

Trener 

reprezentance 

- za osvojeno 3. mesto v eni od disciplin na SP   

  ali na Svetovnem pokalu posamezno* (če  

  sekundira tekmovalcu na tem tekmovanju*)  

- za osvojeno 2. mesto v eni od disciplin na SP   

  ali na Svetovnem pokalu posamezno  

- za osvojeno 1. mesto v eni od disciplin na SP   

  ali na Svetovnem pokalu posamezno  

kluba 

- za osvojeno 3. mesto v eni od disciplin na SP,  

  na Svetovnem pokalu posamezno ali v enem  

  od klubskih svetovnih ali evropskih pokalov in  

  v Evropski ligi prvakov (*ne pripada,če je  

  trener v dveh vlogah) 

- za osvojeno 2. mesto v eni od disciplin na SP,   

  na Svetovnem pokalu posamezno ali v enem  

  od klubskih svetovnih ali evropskih pokalov in  

  v Evropski ligi prvakov  

- za osvojeno 1. mesto v eni od disciplin na SP,     

  na Svetovnem pokalu posamezno ali v enem  

  od klubskih svetovnih ali evropskih pokalov in    

  v Evropski ligi prvakov  

Klub 
- za osvojeno 3. mesto v Svetovnem, Evropskem 

  ali NBC pokalu oz. v Evropski ligi prvakov   

- za osvojeno 2. mesto v Svetovnem, Evropskem 

  ali NBC pokalu oz. v Evropski ligi prvakov   

- za osvojeno 1. mesto v Svetovnem, Evropskem 

  ali NBC pokalu oz. v Evropski ligi prvakov   

 

TEKMOVALNI DOSEŽKI 
ALI STROKOVNO DELO OZ. 

DELOVANJE KLUBA 
V DALJŠEM OBDOBJU 

BRONASTI KEGELJ SREBRNI KEGELJ ZLATI KEGELJ  

Tekmovalec člani 

- za skupaj osvojene 3 medalje na  

  SP,  na Svet. pokalu posam.,  v  

  klubskih svetovnih in evropskih  

  pokalih, v Evropski ligi prvakov in  

  NBC pokalu 

- za 25 ali več nastopov v članski  

  reprezentanci (*se ne štejejo  

  prijateljske mednarodne tekme) 

člani 

- za skupaj osvojenih 6 medalj na  

  SP,  na Svet. pokalu posam.,  v  

  klubskih svetovnih in evropskih  

  pokalih, v Evropski ligi prvakov in  

  NBC pokalu 

- za 40 ali več nastopov v članski  

  reprezentanci 

 

člani 

- za skupaj osvojenih 9 medalj na  

  SP,  na Svet. pokalu posam.,  v  

  klubskih svetovnih in evropskih  

  pokalih, v Evropski ligi prvakov in  

  NBC pokalu 

- za 3 x doseženo 1. mesto  

  posamezno, Sprintu, kombinaciji, 

  Tandem, Tandem mix na član. SP  

- za 60 ali več nastopov v članski  

  reprezentanci 
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mladinci 

- za skupaj osvojene 3 medalje na  

  SP in  na Svet. pokalu posam. 

- za 25 ali več nastopov v  

  mladinski reprezentanci  

mladinci 

- za skupaj osvojenih 6 medalj na  

  SP ter na Svet. pokalu  posam. 

- za 40 ali več nastopov v  

  mladinski in kadetski reprezentanc  

mladinci - 

kadeti 

- za skupaj osvojene 3 medalje na  

  SP in  na Svet. pokalu  posam. 

- za 20 ali več nastopov v kadetski  

  reprezentanci  

kadeti - kadeti - 

Trener 

- za 20 let aktivnega in uspešnega trenerskega 

dela v kegljanju 

- za skupaj osvojene 3 medalje na SP,  na  

Svet. pokalu posam.,  na klubskih svetovnih in 

  evropskih pokalih, NBC pokalu in v Evropski ligi  

  prvakov 

- za 30 let aktivnega in uspešnega trenerskega 

dela v kegljanju 

- za skupaj osvojenih 6 medalj na SP,  na  

Svet. pokalu posam.,  na klubskih svetovnih in 

   evropskih pokalih, NBC pokalu in v Evropski ligi  

   prvakov 

 

- za 40 let aktivnega in uspešnega trenerskega 

dela v kegljanju 

- za skupaj osvojenih 9 medalj na SP,  na  

Svet. pokalu posam.,  na klubskih svetovnih in 

   evropskih pokalih, NBC pokalu in v Evropski ligi  

prvakov 

- za 3 x doseženo 1. mesto na ekipnem članskem  

   SP,  na Svetovnem ekipnem pokalu ali v  

   Evropski ligi prvakov 

Klub 

- za 25 let uspešnega delovanja 

- za osvojeni 2 medalji na klubskem svetovnem,  

  evropskem ali NBC pokalu oz. v Evropski ligi  

  prvakov  

- za 40 let uspešnega delovanja 

- za 2 x osvojeno 1. mesto na klubskem svet,,  

  evropskem ali NBC pokalu oz. v Evropski ligi  

  prvakov 

- za 50 let uspešnega delovanja 

- za 3 x doseženo 1. mesto na klubskem 

svetovnem ali evropskem ekipnem pokalu ali v 

Evropski ligi prvakov 

 

 

STROKOVNO DELO - 
SODNIKI 

PISNO PRIZNANJE BRONASTI KEGELJ SREBRNI KEGELJ ZLATI KEGELJ  

Sodnik 

- za 10 let aktivnega dela kot sodnik 

1. ranga 

- za 20 let sodniškega dela v 

kegljanju 

- za 20 let aktivnega dela kot sodnik 

1. ranga 

- za 30 let sodniškega dela v 

kegljanju 

- za 20 sojenj na mednarodnih 

tekmovanjih 

- za 30 let sodniškega dela v 

kegljanju ter dosežen rang 

mednarodnega sodnika 

- 1x glavni sodnik na enem od SP 

- za 50 sojenj na mednarodnih 

tekmovanjih 

- za 40 let sodniškega dela v 

kegljanju ter dosežen rang 

mednarodnega sodnika 

- 3x glavni sodnik na enem od SP 

- za 75 sojenj na mednarodnih 

tekmovanjih 
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ORGANIZACIJSKO DELO - 
DELOVANJE 

PISNO PRIZNANJE ali ZAHVALA BRONASTI KEGELJ SREBRNI KEGELJ ZLATI KEGELJ  

Posameznik 

- za 10 let aktivnega dela v organih 

KZS ali OTS 

- za 10 let aktivnega dela na 

vodstvenih funkcijah v klubu 

- za uspešno organizacijsko delo pri 

izgradnji ali obnovi kegljišča ali 

izvedbi mednarodnega 

tekmovanja pod okriljem NBC 

- za 20 let aktivnega dela v organih 

KZS ali OTS 

- za 20 let aktivnega dela na 

vodstvenih funkcijah v klubu 

- za uspešno in pomembno 

organizacijsko delo pri izgradnji ali 

obnovi kegljišča ali izvedbi  

mednarodnega tekmovanja pod 

okriljem NBC 

- za 30 let aktivnega dela v organih 

KZS ali OTS 

- za 30 let aktivnega dela na 

vodstvenih funkcijah v klubu 

- za posebne zasluge pri izgradnji ali 

obnovi kegljišča ali izvedbi 

najmanj dveh mednarodnih 

tekmovanj pod okriljem NBC 

- za 35 in več let aktivnega dela v 

organih KZS ali OTS 

- za 35 in več let aktivnega dela na 

vodstvenih funkcijah v klubu 

- za izjemne zasluge pri izgradnji ali 

obnovi kegljišča ali izvedbi več 

mednarodnih tekmovanj pod 

okriljem NBC 

Druge pravne osebe 

- za prispevek k razvoju ali 

uveljavljanju kegljaškega športa v 

Sloveniji oz. v tujini 

- za zelo pomemben prispevek k 

razvoju ali uveljavljanju 

kegljaškega športa v Sloveniji oz. v 

tujini 

- za izjemno pomemben prispevek 

k razvoju ali uveljavljanju 

kegljaškega športa v Sloveniji oz. v 

tujini 

- za izjemno pomemben večletni 

prispevek k razvoju ali 

uveljavljanju kegljaškega športa v 

Sloveniji oz. v tujini 

 

 

      

 

JUBILEJNA PRIZNANJA IN 
ČASTNI NAZIVI 

POSEBNO PISNO PRIZNANJE ali   
ZAHVALA 

NAZIV ČASTNEGA  
ČLANA KZS 

NAZIV ČASTNEGA 
PREDSEDNIKA ČLANA KZS 

ZA ŽIVLJENSKO DELO 

 Posameznik 
- ob življenjskih jubilejih ali drugih  

  posebnih priložnostih   

- za večletno izjemno uspešno delo 

v organih KZS ali za izjemen  

  prispevek k razvoju in delovanju  

  KZS oziroma kegljaškega športa v 

  Sloveniji 

- za izjemno uspešno večletno delo 

  pri vodenju KZS 

- za vrhunske športne dosežke  

ali za izredne zasluge za kegljaški 

šport oz. KZS ob zaključku 

aktivnega delovanja v kegljaškem 

športu 

Pravne osebe - ob posebnih priložnostih   - - - 

 

 

Ljubljana, 20.06.2005 


