
Temeljem članka 28. i 39. Statuta Športske zajednice Grada Zadra, Skupština Športske 
zajednice Grada Zadra (u daljnjem tekstu: Zajednica) u mandatnom razdoblju 2011. – 2015. godine 
na svojoj 1. redovnoj sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine, donosi 
 
 

P R A V I L N I K 
O IZBORU I PROGLAŠENJU 

NAJUSPJEŠNIJIH ŠPORTAŠA I ŠPORTSKIH DJELATNIKA  
GRADA ZADRA 

 
 

TEMELJNE ODREDBE 
 

Članak 1. 

Ovim pravilnikom uređuju se način i postupak službenog izbora i proglašenja najuspješnijih 
športaša Grada Zadra za postignute športske dosege u tijeku jedne godine. 
 

Članak 2. 

Zajednica utvrđuje sljedeće vrste priznanja: 
- Godišnja priznanja najuspješnijim športašima i športskim ekipama; 
- Posebna godišnja priznanja; 
- Nagrade za životno djelo. 

 
 

I. GODIŠNJA PRIZNANJA 
 

Članak 3. 

Utvrđuju se slijedeća godišnja priznanja: 
1. najuspješniji športaš – senior, 
2. najuspješniji športaš – junior, 
3. najuspješniji športaš – kadet, 
4. najuspješnija športašica – seniorka, 
5. najuspješnija športašica – juniorka, 
6. najuspješnija športašica – kadetkinja, 
7. najuspješnija muška seniorska ekipa, 
8. najuspješnija muška juniorska ekipa, 
9. najuspješnija muška kadetska ekipa, 
10. najuspješnija ženska seniorska ekipa, 
11. najuspješnija ženska juniorska ekipa,  
12. najuspješnija ženska kadetska ekipa. 

Za jednu godinu mogu se proglasiti najuspješnijima samo jedna športašica i jedan športaš 
odnosno jedna ženska i jedna muška ekipa u svakoj kategoriji. 

Prijedlog za izbor najuspješnijih (nominaciju) mogu dati športske udruge, županijski 
strukovni savezi, te članovi Izvršnog odbora Zajednice. Športaš ili športska ekipa ne mora biti 
nominirana (predložena) da bi ušla u konkurenciju za izbor najuspješnijih. 

U nominaciju za izbor najuspješnijih mogu ući samo športaši i športašice koji su članovi 
klubova sa područja Grada Zadra i koji su hrvatski državljani. 
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Članak 4. 

O izboru i proglašenju najuspješnijih športaša odlučuje kriterij najvrjednijeg plasmana 
postignutog tijekom godine na službenim međunarodnim i domaćim športskim natjecanjima 
navedenim u ovom Pravilniku. 
 

Članak 5. 

Odluku o izboru i proglašenju najuspješnijih športaša Grada Zadra donosi Izvršni odbor 
Zajednice. 
 

Kriteriji i propozicije  

 
Članak 6. 

Uspješnost športaša utvrđuje se temeljem postignutih plasmana na službenim 
međunarodnim športskim natjecanjima ili službenih svjetskih i europskih rekorda međunarodnih 
športskih federacija koje priznaje Međunarodni olimpijski odbor, odnosno Opće udruženje 
međunarodnih športskih federacija (AGFIS – GAISF) u športovima čiji su nacionalni športski 
savezi članovi Hrvatskog olimpijskog odbora. 
 

Članak 7. 

Pod službenim međunarodnim športskim natjecanjima u ovom Pravilniku podrazumijevaju 
se, redoslijedom njihova vrijednosnog značenja: 
1. Olimpijske igre; 
2. Svjetska prvenstva, svjetski kupovi (ukupni plasman/finale), svjetski rekordi; 
3. Europska prvenstva, europski kupovi (ukupni plasman/finale), europski rekordi i europska 

klupska natjecanja; 
4. Univerzijada; 
5. Mediteranske igre; 
6. Prvenstvo Hrvatske; 
7. Hrvatski kup. 

Proglašenje najboljih športaša može biti samo po osnovi natjecateljskog plasmana ili 
rekorda. 
 

Članak 8. 

Najuspješnijim športašem Grada Zadra može se proglasiti: 
1. pojedinac – žena i muškarac 
a) koji tijekom kalendarske godine u individualnom športu postigne najvrjedniji pojedinačni 

plasman u odnosu na sve ostale pojedince iz svog i drugih športova.  
b) pojedinac iz sastava športske ekipe koja je postigla značajan rezultat na reprezentativnom 

natjecanju uz uvjet da je bio jedan od najistaknutijih pojedinaca u ekipi. 
U slučaju postizanja istovrsnih plasmana pojedinca iz individualnog športa i pojedinca iz 

športske ekipe, prednost ima pojedinac iz individualnog sporta. 
  2. ekipa – ženski i muški športski sastav od dva i više športaša, koja tijekom kalendarske 
godine postigne najvrjedniji ekipni plasman u odnosu na sve ostale ekipe iz svog i drugih športova. 
 

Članak 9. 

Plasmani športaša ostvareni na natjecanjima sukladno stavku 1. članka 6. ovog Pravilnika, 
vrjednuju se redoslijedom kategorija od I do X u međusobnom odnosu plasmana i u sklopu svake 
kategorije gdje imaju istoznačnu vrijednost. 
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Kategorije I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. 
Olimpijske igre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Svjetska prvenstva u olimpijskim 
športovima disciplinama i granama   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Svjetski rekord, svjetski kup u olimpijskim 
športovima disciplinama i granama (ukupni 
poredak) 

    1 2 3 4 5 6 7 8 

Svjetska prvenstva u neolimpijskim 
športovima, disciplinama i  granama 

      1 2 3 4 5 6 7 

Europska prvenstva u olimpijskim 
športovima disciplinama i granama   

      1 2 3 4 5 6 7 

Svjetski rekord, svjetski kup u 
neolimpijskim disciplinama i športovima 
(ukupni poredak) 

        1 2 3 4 5 6 

Europski rekord, europski kup u 
olimpijskim disciplinama ukupno   

        1 2 3 4 5 6 

Europska prvenstva u neolimpijskim 
disciplinama i športovima 

          1 2 3 4 5 

Europska klupska natjecanja           1 2 3 4 5 

Univerzijada      1 2 3 4 5 

Mediteranske igre       1 2 3 4 

Europski rekord, europski kup  u 
neolimpijskim disciplinama i športovima 
(ukupni poredak) 

            1 2 3 4 

Prvenstvo Hrvatske                 1 2 
Hrvatski kup                   1 

 
U slučaju da više pojedinaca ili ekipa postigne istovjetne plasmane iz sklopa jedne od 

kategorija I. do X. iz stavka 1. ovog članka, prednost ima pojedinac odnosno ekipa čiji šport: 
1. je olimpijski šport odnosno disciplina, 
2. ima bolji prvi sljedeći/sljedeće po vrijednosti postignute plasmane ili rezultate, 
3. ima veći broj športskih saveza/članova u svjetskoj športskoj federaciji. 

Ako je više pojedinaca ili ekipa izjednačeno i nakon primjene parametara od 1. do 3. iz 
stavka 2. ovog članka, prednost treba imati pojedinac, odnosno ekipa sukladno redoslijedu 
utvrđenog vrijednosnog značenja športskih natjecanja u stavku 1. članka 6. ovog Pravilnika. 
 

Članak 10. 

Najuspješnijim športašima i športskim ekipama dodjeljuju se skulptura prihvaćena kao 
službeno skulpturalno obilježje Zajednice.  

Priznanja iz članka 2. ovog Pravilnika dodjeljuje se svake godine na svečanosti proglašenja 
najuspješnijih športaša Grada Zadra koja se održava početkom godine.  
 

Članak 11. 

O izboru i proglašenju najuspješnijih športaša Zajednica vodi posebnu evidenciju. 
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II. POSEBNA PRIZNANJA 
 

Članak 12. 

Posebna priznanja dodjeljuju se: 
1. najuspješnijem športašu u kategoriji osoba s invaliditetom, 
2. najuspješnijem športskom djelatniku, 
3. najuspješnijem školskom športskom društvu osnovnih škola, 
4. najuspješnijem školskom športskom društvu srednjih škola, 
5. najuspješnijem školskom športskom djelatniku, 
6. športašima i športskim ekipama za ostvarena izuzetna športska postignuća. 
 

Članak 13. 

Najuspješnijim športskim djelatnikom proglašava se osoba koja je tijekom kalendarske 
godine svojim izuzetnim stručnim angažmanom sudjelovala u ostvarenju visokih športskih 
rezultata. 

Najuspješnija školska športska društva osnovnih i srednjih škola te najuspješniji školski 
športski djelatnik proglašavaju se na prijedlog Županijskog saveza školskog športa Zadarske 
županije. 

Zajednica može nagraditi posebnim priznanjima športaše i športske ekipe koje su tijekom 
godine ostvarile izuzetne športske rezultate. Izvršni odbor može godišnje dodijeliti najviše 12 takvih  
priznanja. 
 
 

III. NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO 
 

Kao priznanje za doprinos razvoju športa u Gradu Zadru i Republici Hrvatskoj, Zajednica je 
ustanovila nagradu koja se svake godine dodjeljuje pojedincima kao „Nagrada za životno djelo“ u 
djelatnosti športa. 
 

Članak 14. 

Zajednica jednom godišnje raspisuje natječaj za dodjelu nagrada za životno djelo (u 
daljnjem tekstu: “Nagrada”) 

Natječaj je javan i objavljuje se na službenoj web stranici Zajednice ili sredstvima javnog 
informiranja, a o natječaju se obavještavaju svi strukovni savezi Zadarske županije, te Športska 
zajednica Zadarske županije.  
 

Članak 15. 

Pravo predlaganja kandidata za Nagradu za životno djelo imaju pojedinci, športski klubovi, 
strukovni savezi i Športska zajednica Zadarske županije. 

Predlagatelj ne može predložiti sam sebe.  
Prijedlozi se dostavljaju na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a predlagatelj je 

dužan prijedlog obrazložiti te potkrijepiti kratkim životopisom i podacima o športskim aktivnostima 
predloženog kandidata.  
 

Članak 16. 

Kandidati za “Nagrade” trebaju ispunjavati sljedeći uvjete: 
• da u športskim udrugama aktivno djeluje najmanje 30 godina, te da je  navršio 60 godina života,  
• da je postigao značajna ostvarenja na području znanstvenog, stručnog i pedagoškog rada u 

športu, 
• da je postigao značajne rezultate kao aktivan športaš, ili aktivno utjecao na razvoj športa. 
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Članak 17. 

Godišnje se dodjeljuju najviše 3 (tri) Nagrade za životno djelo. 
Nagradu za životno djelo može se dodijeliti samo jedan put. 

 
Članak 18. 

Temeljem prispjelih prijedloga odluku o dodjeli Nagrade donosi  Izvršni odbor Zajednice.  
 

Članak 19. 

Dobitnicima Nagrade za životno djelo dodjeljuju se skulptura - službeno skulpturalno 
obilježje Zajednice. 

Sastavni dio nagrade je i pisana povelja.  
 

Članak 20. 

“Nagrada” se dodjeljuje svake godine, a uručuje se na svečanosti proglašenja najuspješnijih 
športaša Grada Zadra. 
 

Članak 21. 

Zajednica vodi evidenciju dobitnika Nagrade za životno djelo. 
U arhivi Zajednice pohranjuje se cjelokupna dokumentacija prispjelih prijedloga za dodjelu 

“Nagrade”. 
 
 

ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 22. 

Izvršni odbor Zajednice može, ukoliko se ukaže potreba, imenovati „Povjerenstvo za izbor i 
proglašenje najuspješnijih športaša Grada Zadra“ koja će kao stručno radno tijelo Izvršnom odboru 
predložiti najuspješnije športaše te športske djelatnike za dodjelu Nagrade za životno djelo. 
 

Članak 23. 

 Odredbe ovog Pravilnika tumači Izvršni odbor Zajednice, a za njegovo provođenje zadužen 
je glavni tajnik Zajednice. 
 

Članak 24. 

Izmjene i dopune ovog Pravilnika može vršiti Izvršni odbor Zajednice. 
 

Članak 25. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 Ur. broj: 03/11 
 U Zadru, 15. prosinca 2011. godine 
 
 
                     Predsjednica 
 
             Snježana Jurinić 


