Na temelju članka 51. Statuta Zajednice športskih udruga i saveza
Brodsko-posavske
županije, Izvršni odbor Zajednice na svojoj 10. sjednici održanoj u Slavonskom Brodu
3. rujna 2020. godine donio je

P R AV I L N I K
O IZBORU I PROGLAŠENJU NAJUSPJEŠNIJIH ŠPORTAŠA-ICA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
I.

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se način i postupak službenog izbora i proglašenja
najuspješnijih županijskih športaša za postignute najveće športske dosege i izuzetan doprinos
promicanju Županije na razini Države i u svijetu u tijeku jedne godine.
Članak 2.
Za najuspješnije športaše u tijeku jedne godine izabiru se i proglašavaju pojedinci i ekipe,
žene i muškarci.
Za jednu godinu mogu proglasiti najuspješnijima samo tri športašice i tri športaša, tri
ženska ekipe i tri muške ekipe, najviše ukupno tri najuspješnija športaša-ice invalida, po jedno
najuspješnije školsko športsko društvo OŠ i SŠ, daroviti športaši-ice, zaslužni športski djelatnici za
dugogodišnji rad u športu, nagrada za dugogodišnji rad športske udruge, najuspješniji pojedinci
mlađih dobnih uzrasta na Državnoj, Europskoj i Svjetskoj razini, podvig godine i fair-play.
Članak 3.







Ovim Pravilnikom utvrđuje se:
način sazivanja sjednica,
način predlaganje udruga i kandidata,
način odlučivanja na sjednicama,
sastav Povjerenstva,
način na koji se provodi izbor ,
kriterij temeljem koji se vrši izbor.

Članak 4.
Povjerenstvo za izbor športaša-ice godine Brodsko-posavske županije (dalje u tekstu:
Povjerenstvo) te u pogledu ostvarivanja prava i dužnosti, predsjednik i članovi Povjerenstva u
svom radu moraju se u svemu pridržavati odredbi koje nalaže ovaj Pravilnik.
II. NAČIN RADA POVJERENSTVA
Članak 5.
U unutarnjem ustrojstvu Zajednice športskih udruga i saveza Županije (daljnjem tekstu:
Zajednica), Povjerenstvo je komisija Izvršnog odbora Zajednice.
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Članak 6.
Povjerenstvo ima zadaću organiziranja i provođenja izbora za proglašenje najuspješnijih
športaša-ica, iz članka 2. ovog Pravilnika na području Brodsko-posavske županije.
Članak 7.
Povjerenstvo čini predsjednik i dva člana, koje imenuje Izvršni odbor Zajednice.
Članak 8.
Mandat članova Povjerenstva traje od održane 1. sjednice Povjerenstva do završetka
proglašenja najuspješnijih športaša-ica i ekipa.
Članak 9.
Članu Povjerenstva mandat može prestati i prije roka na koji je imenovan ako podnese
ostavku na članstvu u Povjerenstvu odnosno ako ga Izvršni odbor Zajednice razriješi dužnosti.

III. SJEDNICE POVJERENSTVA
Članak 10.
Povjerenstvo radi na sjednicama. Sjednice Povjerenstva su javne.
Sjednice Povjerenstva saziva predsjednik koji predlaže dnevni red.
Prvu sjednicu (konstituirajuću) Povjerenstva saziva Glavni tajnik Zajednice.
Uz poziv i prijedlog dnevnog reda, članovima se dostavljaju i pisani materijali.
Glavni tajnik Zajednice može biti predsjednik ili član Povjerenstva.
Članak 11.
Iznimno i u hitnim slučajevima, sjednice Povjerenstva mogu se sazvati po hitnom
postupku bez pismenog poziva, i to putem telefona.
Članak 12.
Povjerenstvo može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina
članova.
Povjerenstvo odlučuje većinom glasova ukupnog broja njegovih članova.

IV. PREDLAGANJE UDRUGA I KANDIDATA TE IZBOR














Članak 13.
Najuspješniji izabrani i proglašeni športaši Županije stječu pravo na naziv:
najuspješnija županijska športašica,
najuspješniji županijski športaš,
najuspješnija županijska ženska športska ekipa,
najuspješnija županijska muška športska ekipa,
županijski daroviti športaš-ica,
najuspješnije županijsko školsko športsko društvo OŠ i SŠ,
zaslužni športski djelatnik,
nagrada za godišnjicu uspješnog rada i djelovanja udruge,
najuspješniji rezultat pojedinca mlađih dobnih uzrasta,
podvig godine,
feir-play,
najuspješniji županijski športaši invalidi.

Izvršni odbor Zajednice može donijeti Odluku da se u nekoj od gore navedenih konkurencija
ovog članka ne proglase najuspješniji športaši-ice ili klubovi, a uslijed nastalih okolnosti, ako nije
dostavljena kandidatura, ako kandidatura ne udovoljava postavljenim kriterijima iz ovog
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Pravilnika, uslijed prekida natjecanja zbog više sile kao npr. nastupa pandemije COVID-19 ili u
ekstremnim slučajevima može se donijeti Odluka da se za tu godinu ne proglase najuspješniji i ne
bude održana svečanost proglašenja športaša-ica.
Članak 14
Strukovni savezi, Zajednice športskih udruga gradova, športska društva i športske udruge
članice Zajednice dostavljaju svoje prijedloge kandidata Zajednici na vrednovanje i izbor.
Članak 15.
Povjerenstvo vrednuje sve dostavljene prijedloge kandidata i športskih udruga na
temelju idućih kriterija:








stupanj natjecanja u kojem se natjecatelj ili udruga natječe,
rezultati postignuti tijekom kalendarske godine na službenim natjecanjima
koja se nalaze u nadležnosti nacionalnih saveza (prvenstveno i kup) na
svjetskim i europskim prvenstvima i kupovima, mediteranskim i olimpijskim
igrama te prema Pravilniku o kategorizaciji športaša HOO,
razinu, konkurenciju, uvjete i druge relevantne pokazatelje uspješnosti natjecanja,
ostvareni kontinuitet postignutih rezultata seniorskih ekipa u svojoj konkurenciji za izbor,
ostvareni rezultat postignutih rezultata mlađih dobnih uzrasta u svojoj konkurenciji za izbor,
moralnost, fair-play, stručnost i druge pozitivne karakteristike.

NAJUSPJEŠNIJI POJEDINCI I EKIPE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Članak 16.
Kod vrednovanja rezultata najuspješnijih pojedinaca i ekipa u muškoj i ženskoj
konkurenciji uzimat će se u obzir ostvareni rezultati u seniorskoj konkurenciji u kalendarskoj
godini ili natjecateljskoj sezoni za koju se vrši izbor.
Kod vrednovanja rezultata pojedinaca u muškoj i ženskoj konkurenciji u slučaju istih
rezultata prednost se daje pojedincu koji je ostvario rezultat iz individualnog sporta u odnosu na
ekipni sport, pojedinca u atletici u odnosu na rezultat u štafeti, pojedinca u kajaku K-1 u odnosu na
pojedinca u K-2 itd. Rezultati ostvareni u višim stupnjevima natjecanja odnosno Državnim
prvenstvima, Europskim i Svjetskim prvenstvima imaju prednost u odnosu na ostvarene rezultate u
nižim stupnjevima natjecanja.
Vrednovanjem rezultata najuspješnijih športaša-ica, odnosno športskih udruga-klubova
proglasit će se najuspješniji od 1. do 3. mjesta.
Kao nagrade za osvojena mjesta najuspješnijih dodjeljuje se:
1. mjesto: prigodna statua, plaketa i pisano priznanje,
2. mjesto: prigodna plaketa i pisano priznanje,
3. mjesto: prigodna plaketa i pisano priznanje.
Izvršni odbor Zajednice može donijeti Odluku da se smanji broj dodjele priznanja, odnosno
da se ne dodjele priznanja za prva tri mjesta kako stoji u ovom članku, već za prva dva ili samo za
osvojeno 1. mjesto, a uslijed nastalih okolnosti, ako nije dostavljena kandidatura, ako kandidatura
ne udovoljava postavljenim kriterijima iz ovog Pravilnika, uslijed prekida natjecanja zbog više sile,
kao npr. nastupa pandemije COVID-19 ili u ekstremnim slučajevima može se donijeti Odluka da se
za tu godinu ne proglase najuspješniji i ne bude održana svečanost proglašenja športaša-ica.
NAGRADA ZAJEDNICE ZA ŽIVOTNO DJELO U ŠPORTU ZA POJEDINCE
Članak 17.
Kako bi pojedinac bio kandidat za dobitnika «Nagrade za životno djelo u športu»,
mora ispunjavati slijedeće uvjete:
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- 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 aktivni športaš, ili aktivno utjecao na razvoj
športa,
- da je Zajednici u za to predviđenom roku dostavljen prijedlog od strane športskog kluba,
saveza ili Gradske zajednice.
Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz stavka prvog ovog članka mogu biti od
strane Izvršnog odbora Zajednice nagrađeni „Nagradom za životno djelo Zajednice športskih
udruga i saveza BPŽ“.
Svim proglašenim pojedincima dodjeljuje se prigodna plaketa i pisano priznanje.
NAGRADA ZAJEDNICE ZA DUGOGODIŠNJI RAD ŠPORTSKE UDRUGE NA
PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Članak 18.
Da bi športska udruga postala dobitnikom «Nagrade Zajednice», treba ispunjavati slijedeće
uvjete:
- da djeluje najmanje 40 godina,
- da djeluje na unapređenju tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, odnosno športskorekreacijskim aktivnostima,
- da je ostvarila iznimne športske rezultate, odnosno dala značajan doprinos razvoju
pojedinog športa ili športa u cjelini.
- da je Zajednici u za to predviđenom roku dostavljen prijedlog od strane športskog kluba,
saveza ili Gradske zajednice.
Sve predložene Udruge koje ispunjavaju uvjete iz stavka prvog ovog članka mogu
biti od strane Izvršnog odbora Zajednice nagrađene „Nagradom Zajednice športskih udruga i
saveza BPŽ“.
Dodjeljuje se prigodna plaketa i pisano priznanje.
NAJUSPJEŠNIJA ŠKOLSKA ŠPORTSKA DRUŠTVA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
NA PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Članak 19.
Na prijedlog nadležnog tijela Školskog športskog saveza Brodsko-posavske županije a
temeljem njegovih kriterija, Izvršni odbor Zajednice proglašava po jedno najuspješnije školsko
športsko društvo iz redova Osnovnih i Srednjih škola na području Brodsko-posavske županije.
Proglašenima se dodjeljuje prigodna plaketa ili statua i pisano priznanje.
NAJUSPJEŠNIJI ŠPORTAŠI INVALIDI BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE
Članak 20.
Na prijedlog nadležnog tijela Športskog saveza invalida Brodsko-posavske županije a
temeljem njegovih kriterija, Izvršni odbor Zajednice proglašava tri (3) najuspješnija športaša
invalida na području Brodsko-posavske županije.
Proglašenima se dodjeljuje prigodna plaketa i pisano priznanje.
NAJUSPJEŠNIJI POJEDINCI MLAĐIH DOBNIH UZRASTA
Članak 21.
Kako bi pojedinac u muškoj i ženskoj konkurenciji bio dobitnikom priznanja za ostvareni
rezultat u natjecanjima mlađih dobnih uzrasta mora u godini ili natjecateljskoj sezoni za koju se
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proglašava najuspješnijim-om postići sljedeće rezultate: biti član i nastupiti za reprezentaciju
Hrvatske ili ostvariti značajan rezultat na prvenstvu Hrvatske ili ostvariti rezultat na Europskom ili
Svjetskom prvenstvu.
Zajednici u za to predviđenom roku mora biti dostavljen prijedlog od strane
športskog kluba, saveza ili Gradske zajednice.
Svi predloženi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz stavka prvog ovog članka mogu
biti od strane Izvršnog odbora Zajednice proglašeni najuspješnijima i nagrađeni.
Proglašenima se dodjeljuje prigodna plaketa ili statua i pisano priznanje.
DAROVITI ŠPORTAŠI-ICE
Članak 22.
Kako bi pojedinac u muškoj i ženskoj konkurenciji bio dobitnikom priznanja Darovitog
športaša-ice, Zajednici u za to predviđenom roku mora biti dostavljen prijedlog od strane športskog
kluba, saveza ili Gradske zajednice.
Predložiti se može najviše pet športaša-ica iz jednog Kluba a koji nemaju ostvarene
rezultate na prvenstvima Republike Hrvatske. Mogu se predložiti svi natjecatelji koji imaju važeću
kategorizaciju Hrvatskog olimpijskog odbora kao vrhunski ili daroviti športaši.
Može se predložiti i više kandidata iz kluba ako su osvojili jedno od prva tri mjesta na
Državnim prvenstvima. Mogu se predložiti svi kandidati koji su članovi Državnih reprezentacija.
Svi predloženi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz stavka prvog, drugog i trećeg
ovog članka mogu biti od strane Izvršnog odbora Zajednice proglašeni Darovitima i nagrađeni.
Proglašenima se dodjeljuje pisano priznanje.
PODVIG GODINE I FAIR-PLAY
Članak 23.
U konkurenciji izbora Podvig godine i Fair – play može biti proglašen pojedinac ili klub za
razdoblje za koje se proglašava izbor.
Zajednici u za to predviđenom roku mora biti dostavljen prijedlog od strane
športskog kluba, saveza ili Gradske zajednice.
Izvršni odbor Zajednice proglasiti će po jednog pojedinca ili klub u izboru Podvig godine
ili Fair – play.
Proglašenima se dodjeljuje prigodna plaketa i pisano priznanje.
Članak 24.
Nakon što je Povjerenstvo vrednovalo ostvarene športske rezultate i izradilo prijedlog
kandidata u muškoj i ženskoj konkurenciji za izbor i proglašenje športaša-ice Brodsko-posavske
županije, predlaže Izvršnom odboru Zajednice na usvajanje.
Izvršni odbor Zajednice prijedlog Povjerenstva može usvojiti u cijelosti, a može ga i
izmijeniti odnosno usvojiti u izmijenjenom obliku.
Odluka Izvršnog odbora Zajednice je izvršna i konačna.
Članak 25.
Proglašenje najuspješnijih športaša-ica i ekipa obavit će se na prigodnoj svečanosti
početkom godine za proteklu godinu a koju organizira Izvršni odbor Zajednice.
V. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 26.
Ovaj Pravilnik donosi Izvršni odbor Zajednice na svojoj sjednici.
Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje Izvršni odbor Zajednice.
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Članak 27.
Ovaj Pravilnik donesen je na 10. sjednici Izvršnog odbora Zajednice održane dana
3.rujna 2020. godine i stupa na snagu danom donošenju.
Članak 28.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik donesen na 1. sjednici
Izvršnog odbora Zajednice održane 29.siječnja 2015. godine.
Broj: 298/2020.
U Slavonskom Brodu, 3. rujna 2020. godine.
Predsjednik:
prof. Zvonimir Markotić
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