Pravilnik o podeljevanju priznanj Šahovske zveze Slovenije
1. Člen
Šahovska zveza Slovenije (v nadaljevanju Zveza) podeljuje naslednja priznanja:
1. Vidmarjevo priznanje
2. naziv ambasador šaha
3. plakete
4. pisna priznanja
5. pohvale
Priznanja lahko prejmejo uspešni šahisti in šahistke ter zaslužni delavci za razvoj in
napredek šaha, prav tako pa tudi člani Zveze ter druge organizacije, združenja in
podjetja za izredno pomoč Zvezi pri uresničevanju programa za razvoj šaha. Vsa
priznanja se podeljujejo na sejah občnega zbora Zveze.
2. člen
Vidmarjevo priznanje je najvišja oblika priznanja Zveze posameznikom za njihove
izredne zasluge in dolgoletno delo pri razvoju slovenskega šaha na:
 znanstveno raziskovalnem delu na področju šaha
 publicistično delo na področju šaha
 organizacijsko delo na področju šaha
Vidmarjeva priznanja se podeljujejo v pisni obliki. Kandidate lahko predlagajo fizične
in pravne osebe. Vidmarjevo priznanje lahko prejme posameznik samo enkrat. Ne
more se predlagati podelitve priznanja posmrtno.
3. člen
Naziv ambasador šaha se podeljuje v obliki listine posameznikom za razvoj šahovske
kulture in popularizacijo slovenskega šaha doma in v tujini.
4. člen
Plakete lahko prejmejo posamezni šahisti, šahovski delavci za:
 izredne tekmovalne uspehe
 ob življenjskih jubilejih
 po zelo uspešni tekmovalni dobi z vrhunskimi dosežki oziroma za pomembne
uspehe pri razvoju šaha.
Plakete in diplome lahko prejmejo tudi organizacije, združenja in podjetja za izredno
pomoč zvezi pri uresničevanju programov razvoja šaha.
Plakete imajo tri stopnje glede na dosežke ter se zagotovijo v bronasti, srebrni in zlati
izvedbi. Vsako od navedenih plaket se lahko posasmeznikom in drugim upravičencem
podeli enkrat.
5. člen

Jubilejna pisna priznanja lahko prejmejo društva, klubi in druge šahovske
organizacije za
uspešno organizacijsko, vzgojno in tekmovalno šahovsko delovanje in sicer:
 za 25-letno delovanje pisno priznanje
 za 50 in večletno delovanje pisno priznanje s plaketo v bronasti, srebrni in zlati
izvedbi
6. člen
Pohvale lahko prejmejo tako posamezniki kot društva in druge organizacije ob
posebnih priložnostih po sklepu Upravnega odbora Zveze in so v pisni obliki.
7. člen
Dolgoletne, izredno zaslužne in uspešne šahiste in šahovske delavce lahko občni zbor
imenuje za častne člane ŠZS.
8. člen
Za pravilno in spodbudno izvajanje tega pravilnika ter za evidenco o podeljenih
priznanjih skrbi Upravni odbor Zveze, ki predlaga občnemu zboru ustrezne predloge
za podelitev priznanj posameznikom in organizacijam v smislu gornjih kriterijev in
pogojev.
9. člen
Pravilnik je bil sprejet na 40. seji občnega zbora 09.05.2015 in začne veljati takoj do
nadaljnjega.
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