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    Broj: 
U: 

Dana 

STRUČNA SLUŽBA/2023. 

 Kaštel Sućurcu 
24.01.2023. godine 

 

    
 

      

 

Predmet: 
RASPIS za predlaganje kandidata za dodjelu nagrada i priznanja istaknutim športa-
šima, športskim udrugama i športskim djelatnicima Grada Kaštela 

 
 

 

U znak priznanja za postignuti športski rezultati, uspješan dugogodišnji rad i djelovanje u športskim 
udrugama te za značajan i izuzetan doprinos razvoju te promidžbi športa, Zajednica športskih udruga 
Kaštela jednom godišnje dodjeljuje nagrade i priznanja istaknutim športašima, športskim udrugama i 
športskim djelatnicima Grada Kaštela.  

Sukladno članku 16. Pravilnika o nagradama i priznanjima (UO-04.02.2020.) Stručna služba temeljem odluke 
Upravnog odbora Zajednice, broj: 2.2.3./2023, od: 24.01.2023. godine svim športskim udrugama upućuje 

 

R A S P I S 

za predlaganje kandidata za dodjelu nagrada i priznanja  
istaknutim športašima, športskim udrugama i športskim djelatnicima Grada Kaštela 

S tim u svezi navodimo: 

Sukladno odredbama tč. II. Pravilnika o nagradama i priznanjima (UO-04.02.2020.) dodjeljuju se slijedeće 
NAGRADE I PRIZNANJA: 

 Trofej Zajednice športskih udruga „Mirko Parčina“ 

 Plaketa 

 Godišnja nagrada najuspješnijim športašima i športskim udrugama 

 Diploma 

 Zahvalnica 
 
a) Trofej Zajednice športskih udruga Kaštela „Mirko Parčina“ 
 
(1) Trofej Zajednice športskih udruga Kaštela „Mirko Parčina“ (u daljnjem tekstu: Trofej) je najvrednije športsko 

priznanje koje se može dodjeliti: 

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

- Športskoj udruzi prigodom obilježavanja 80 ili više godina postojanja i uspješnog rada 



  

                                  ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA KAŠTELA       
                                           21 212  Kaštel Sućurac, Braće Radić 1 b  
                                           OIB: 83696788508;  IBAN: HR 9223300031100117145 
                                           Tel/fax: +385 (0) 21 225 181: GSM: +385 099 284 9971, 098 933 2348  
                                           e-mail: zsu.kastela@email.ht.hr 
 

 

 

 
(2) Trofej se također može dodijeliti posthumno i to osobi koja je za svog životnog vijeka ostavila osobiti trag u 

športu na području Grada Kaštela. 
(3) Godišnje se dodjeljuju najviše dva Trofeja i to jedan za osobu a jedan za športsku udrugu. 
(4) Trofej ne mora biti dodijeljen. 
(5) Pojedinac ili športska udruga Trofej mogu dobiti samo jedan put. 
(6) Pravo predlaganja kandidata za nagradu imaju pojedinci, športske udruge i Zajednica. 
(7) Predlagatelj ne može predložiti samog sebe. 
(8) Prijedlozi za osobe moraju biti obrazloženi odnosno dopunjeni s kratkim životopisom i podacima o športskim 

aktivnostima predloženog kandidata. 
 

a) Plaketa 
 

(1) Plaketa je nagrada koja se dodjeljuje prigodno i to: 

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

- športskim udrugama prigodom obilježavanja 30-te, 40-te itd. obljetnice uspješnog djelovanja 

(2) Plaketa se dodjeljuje športašima za uspjehe u seniorskoj konkurenciji. 
(3) Pravo predlaganja kandidata imaju športske udruge i članovi Upravnog odbora Zajednice. 

 
b) Godišnja nagrada 

 
(1) Godišnja nagrada dodjeljuje se najuspješnijim pojedincima i športskim udrugama u znak priznanja za rezulta-

te postignute u seniorskoj konkurenciji u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca protekle godine. 
(2) Kategorije u kojima se nagrade dodjeljuju su: 

- 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 

(3) U nominaciju za izbor najuspješnijih mogu ući samo športaši i športašice te treneri koji su članovi klubova na 
području Grada Kaštela, bez obzira na stalno mjesto boravka a uz uvjet da su se aktivno natjecali odnosno 
bili treneri neke športske udruge minimum pola natjecateljske sezone. 

(4) Isto određenje kao pod (3) vrijedi i za športsku ekipu ili momčad. 
(5) Uspješnost trenera utvrđuje se temeljem njegova doprinosa u ostvarivanju postignutog plasmana natjecate-

lja, ekipe ili momčadi koju isti trenira. 
(6) Prijedloge za izbor najuspješnijih daju športske udruge sa području Grada Kaštela. 
(7) Pojedina športska udruga može nominirati samo pojedinca iz svojega športa. 
(8) Pravo prijedlaganja imaju i članovi Upravnog odbora Zajednice. 
(9) Prijedlog mora biti obrazložen ostvarenim rezultatima nominiranih.  
(10) Oblik nagrade određuje Upravni odbor Zajednice 
(11) Plaketa i Godišnja nagrada se međusobno ne isključuju. 
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c) Diploma 
 

(1) Diploma je priznanje koja se dodjeljuje: 

- drugoplasiranim i trećeplasiranim športašima, trenerima i ekipama odnosno momčadima u izboru za do-
djelu 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 rezul-
tate u širenju, razvitku, unapređenju i promidžbi športa Grada Kaštela; 

(2) Pravo predlaganja za nagradu iz alineja 2. i 3. točke (1) imaju športske udruge Grada Kaštela i članovi Upra-
vnog odbora Zajednice. 
 

d) Zahvalnica 
 
(1) Zahvalnica je priznanje koje se dodjeljuje: 

- perspektivnim športašima kaštelanskih športskih udruga do 18 godina života. 
(2) Perspektivne športaše i to maksimalno po dvoje predlažu njihove udruge vodeći računa da su u prethodnoj 

godini ostvarili rezultate koji ukazuju na njihove potencijale odnosno kao buduće nosioce igre svoje udruge u 
športu kojim se bave. 

(3) Zahvalnica se perspektivnom športašu može dodijeliti samo jednom. 
 

Točkom III. Pravilnika o nagradama i priznanjima (UO-04.02.2020.) utvrđeni su slijedeći KRITERIJI VREDNO-
VANJA REZULTATA: 

 
(1) Kod predlaganja i izbora najuspješnijih športaša, športašica, trenera, ekipa i momčadi uzima se u obzir krite-

rij najvrijednijeg rezultata odnosno plasmana postignutog na domaćim i međunarodnim službenim natjeca-
njima 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 hr-

vatski 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. 

(4) Provjeru pridržavanja kriterija za svaku kategoriju vrši Upravni odbor Zajednice. 
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(5) Utvrđenu listu nominiranih Upravni odbor dostavlja Komisiji za nagrade i priznanje radi izrade prijedloga 

najuspješnijih u svakoj kategoriji. 
 

Točkom IV. Pravilnika o nagradama i priznanjima (UO-04.02.2020.) utvrđen slijedeći POSTUPAK DODJELE 
GODIŠNJE NAGRADE: 

(1) Nagrada se dodjeljuju na posebnoj svečanosti koja se održava u prvoj polovici mjeseca ožujka a u okviru 
programa obilježavanja Dana Grada Kaštela.  

(2) Nagrade i priznanja na svečanosti uručuje predsjednik Zajednice ili osobe koje imenuje Upravni odbor. 

(3) Nagradu može pratiti i financijska nagrada u visini koju određuje Upravni odbor Zajednice. 

(4) Stručna služba temeljem odluke Upravnog odbora Zajednice svim športskim udrugama upućuje raspis o 
dodjeli priznanja sa svim detaljima i rokovima za predlaganje kandidata. 

(5) Obavijest o dodjeli priznanja objavljuje se i na službenim web stranicama Zajednice. 

(6) Istom prigodom športske udruge mogu predlagati kandidate i za ostale nagrade koje Zajednica dodjeljuje. 

(7) Izbor najuspješnijih obavlja Upravni odbor Zajednice na prijedlog Komisije za nagrade i priznanja. 
 

Točkom V. Pravilnika o nagradama i priznanjima (UO-04.02.2020.) utvrđen slijedeći POSTUPAK DODJELE 
POSEBNIH PRIZNANJA - PLAKETA:  

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 
 

Prema tč. VI. Pravilnika o nagradama i priznanjima (UO-04.02.2020.) Odluku o dodjeli Trofeja, Plakete, 
Diplome i Zahvalnice donosi Upravni odbor Zajednice na prijedlog Komisija za nagrade i priznanja 

 

Molimo Vas da nam Vaš pismeni prijedlog nominacija za športska ostvarenja u 2022. dostavite najkasnije do 
03.02.2023. godine za sve navedene kategorije osobno ili poštom na adresu:  

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA KAŠTELA  
BRAĆE RADIĆ 1b  
21 212  KAŠTEL SUĆURAC 

 

 

PREDSJEDNICA 

Mirjana Milić 

 


