ПРАВИЛНИК О НАГРАДАМА И ПРИЗНАЊИМА
ТЕНИСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Бања Лука, новембар 2012.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
На основу члана 38. Статута Тениског савеза Републике Српске, Управни одбор доноси

Правилник о наградама и признањима
Тениског савеза Републике Српске (ТСРС)

Члан 1.
Правилником о награђивању ТСРС (у даљњем тексту Правилник) утврђују се награде и
признања, као и услови за њихово добијање.
Члан 2.
Управни одбор на основу приједлога Стручног одбора ТСРС додијељује награде и признања у
слиједећим категоријама:
1. Најбољим играчима и играчицама по категоријама (до 10, 12, 14, 16, 18, сениори, +35,
+45 и +55 година). Критеријум: Прва мјеста на ранг листама ТСРС.
2. Најбоље екипе ТСРС. Критеријум: Побједници Лиге ТСРС по категоријама.
3. Најбољем клубу у РС. Критеријум: У складу са Правилником о рангирању клубова.
4. Тенисеру са најбољим међународним резултатима у сезони. Критеријум: У складу са
Правилником о рангирању играча.
5. Тенисерки са најбољим међународним резултатима у сезони Критеријум: У складу са
Правилником о рангирању играча.
6. Тениском тренеру са најбољим резултатима. Критеријум: збир бодова тренерових
играча са ранг листа ТСРС.
7. Тениском судији за допринос развоју судијске организације. Предлаже Удружење
тениских судија ТСРС.
8. Заслужни тениски радник. Предлаже Стручни одбор на основу постигнутих
вишегодишњих резултата.
9. За амбасадора тениског спорта ТСРС у свијету.
10. Специјална признања за спонзоре ТСРС.

Напомена: Награде под редним бројевима 3 и 6 почет ће се додјељивати од 2013. године
односно након успостављања програма који ће аутоматски обрађивати све податке везане за
клубове и такмичење.
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Члан 3.
Управни одбор додјељује специјалне награде и признања ван поменутих категорија.
Члан 4.
Управни одбор ТСРС ће, на основу постигнутих резултата, сваке године до 01.12. именовати
појединце и колективе за додјелу годишњих награда и признања.
Члан 5.
Уколико Управни одбор процјени да за неку награду нема кандидата, награда се не мора
додјелити.
Члан 6.
Управни одбор ТСРС ће, на основу расположивих средстава, доњети одлуку о врстама награда
и признања које ће се додјелити. Награде за остварене резултате се не могу додјељивати у
новцу, него искључиво у виду плакета, диплома, спортских реквизита и слично.
Члан 7.
Одредбе Правилника тумачи Управни одбор на својим сједницама.
Члан 8.
Измјене и допуне овог Правилника се врше на начин предвиђен за његово доношење.
Члан 9.
Правилник ступа на снагу даном доношења на сједници Управног одбора.

У Бањој Луци, новембар 2012. године

Предсједник Управног одбора
Драшко Милиновић
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