
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA KAŠTELA   Broj: 2.2.3./2023 

UPRAVNI ODBOR       Dana, 23.01.2023. godine 

 
Na temelju članka 58. stavak 1. točke 6. i 25. Statuta Zajednice športskih udruga Kaštela i članka 16. 
Pravilnika o nagradama i priznanjima, Upravni odbor Zajednice športskih udruga Kaštela na sjednici 
održanoj dana 23.01.2023. godine donosi 
 

 
O D L U K U  

o pokretanju postupka za dodjelu nagrada i priznanja za 2022. godinu 

 
1. Svim športskim udrugama upućuje se obavijest o raspisu za dodjelu nagrada i priznanja za 2022. 

godinu, kako slijedi: 

1.1. Vrste nagrada i priznanja 

a) Trofej Zajednice športskih udruga Kaštela „Mirko Parčina“ 

 Osobi s navršenih 60 godina života i najmanje 40 godina aktivnog djelovanja u športu, koja je 
svojim osobnim radom postigla izuzetna ostvarenja na području znanstvenog, stručnog ili 
pedagoškog rada odnosno u širenju, unapređenju, razvitku i promidžbi športa na području 
Grada Kaštela; 

 Športskoj udruzi prigodom obilježavanja 80 ili više godina postojanja i uspješnog rada; 
b) Plaketa 

 športašima i športskim udrugama za najviša postignuča na olimpijskim igrama, svjetskim i 
evropskim prvenstvima te međunarodnim kup natjecanjima (Liga prvaka i slična natjecanja), 

 športskim udrugama prigodom obilježavanja 30, 40-te itd. obljetnice uspješnog djelovanja. 
c) Godišnja nagrada 

 najuspješniji športaš u pojedinačnom športu; 

 najuspješniji športaš u ekipnom športu; 

 najuspješnija športašica u pojedinačnom športu; 

 najuspješnija športašica u ekipnom športu; 

 najuspješniji trener u pojedinačnom športu; 

 najuspješniji trener u ekipnom športu; 

 najuspješnija ekipa; 

 najuspješnija momčad; 
d) Diploma 

 drugoplasiranim i trećeplasiranim športašima, trenerima i ekipama odnosno momčadima u 
izboru za dodjelu Godišnje nagrade; 

 športskim djelatnicima za 20 i više godina uspješnog neprekidnog djelovanja u športu u Gradu 
Kaštela; 

 istaknutim pojedincima, udrugama, ustanovama, tvrtkama i drugima za uspješan rad i 
postignute rezultate u širenju, razvitku, unapređenju i promidžbi športa Grada Kaštela; 

e) Zahvalnica 

 perspektivnim športašima kaštelanskih športskih udruga do 18 godina života 
 

1.2.  Kriteriji za vrednovanje rezultata 

(1) Kod predlaganja i izbora najuspješnijih športaša, športašica, trenera, ekipa i momčadi uzima se u 
obzir kriterij najvrijednijeg rezultata odnosno plasmana postignutog na domaćim i međunarodnim 
službenim natjecanjima ostvarenim u kalendarskoj godini za koju se vrši izbor. 

(2) Redoslijed natjecanja temeljem vrijednosnog značenja. 
- Olimpijske igre 



- svjetska prvenstva, stečeni športski rejtinzi 
- europska prvenstva 
- svjetski kupovi (ukupni plasman) 
- europski kupovi (ukupni plasman) 
- Mediteranska igre 
- domaća športska natjecanja u organizaciji nacionalnih športskih saveza (prvenstva/kupovi), 

stečeni hrvatski športski rejtinzi 
- ostali rezultati u nedostatku rezultata prema prednjim rangovima vrednovanja 

 
(3) U izboru za najuspješnijeg športaša i športašicu mogu se predlagati i biti izabrani i natjecatelji 

juniorskog i kadetskog uzrasta koji su ostvarili vrhunske rezultate odnosno plasmane na 
međunarodnom planu u svom uzrastu, kao i svi natjecatelji tog uzrasta koji nastupaju u seniorskoj 
konkurenciji i imaju odgovarajuči rejting, rekorde ili su izabrani za najbolje igrače nekog od 
službenih natjecanja. 

 
 

1.3. Posebna priznanja 

Odlukom Upravnog odbora Zajednice posebno oblikovano priznanje u formi plakete može se 
dodijeliti: 

- prigodom održavanja značajnih međunarodnih ili nacionalnih športskih natjecanja u Gradu 
Kaštela, 

- prigodom susreta s predstavnicima gradova prijatelja ili drugih športskih delegacija, 
- prigodom oproštaja od daljnjeg aktivnog bavljenja športom istaknutih športaša ili prestanka rada 

u športu istaknutih športskih djelatnika, 
- u drugim izuzetnim prigodama. 

 
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
3. Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči Zajednice i na službenim web stranicama Zajednice. 
4. Zadužuje se Stručna služba da uredno i na vrijeme provede ovu Odluku. 

 
                                                                                         

Predsjednica 
Mirjana Milić 

 
 
Dostavlja se: 

1. Svim članicama 
2. Stručnoj službi radi provođenja 
3. Arhivi 


