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Na temelju članka 34. Statuta Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije, 
Izvršni odbor Zajednice je na sjednici održanoj dana 3. prosinca 2019. godine donio   
 

P R A V I L N I K 
o izboru najboljih športaša i športašica KZŽ 

 
Članak 1. 

 
Ovim Pravilnikom propisuju se priznanja i kriteriji za postizanje rezultata na 
službenim športskim natjecanjima. 
 

Članak 2. 
 

Priznanja koja dodjeljuje Zajednica su slijedeća: 
1. Najbolji športaš i športašica županije u seniorskoj konkurenciji, 
2. Najbolji športaš i športašica županije od 14 do 18 godina, 
3. Najperspektivniji športaš i športašica od 10 do 14 godina, 
4. Najbolja momčad, 
5. Najbolja ekipa u ženskoj konkurenciji, 
6. Najbolji športaš i športašica koji se natječu u klubovima van Županije, 
7. Najbolji športaš i športašica mlađih dobnih kategorija koji se natječu u 

klubovima van Županije, 
8. Priznanje Športske zajednice za razvoj športa, 
9. Nagrada za životno djelo u športu,  
10. Trofej fair play, 
11. Promicatelj zagorskog športa. 

 
Članak 3. 

 
KRITERIJI ZA VREDNOVANJE ŠPORTSKIH REZULTATA 
 
1. ostvareni športski rezultati, 
2. razvijenost športa,  
3. javni status športa. 
 

1. OSTVARENI ŠPORTSKI  REZULTATI  
 
Kriterij ostvareni športski rezultati osnovni je čimbenik čijom se primjenom 
vrijednosno iskazuje značaj pojedinog športaša.  
U pravilu se rezultati ispod polovice poretka iz stavka 1. neće bodovati.     
U sustav se uvrštavaju rezultati zadnje godine za koju se traži izbor, osim u 
slučajevima iz članka 7. ovog Pravilnika.  
Kod ukupnog zbrajanja rezultata bodovat će se do dva najbolja rezultata na različitim 
razinama natjecanja.  
Izuzetno, za pojedince i udruge koje nemaju dva različita natjecanja (npr. kup i 
prvenstvo) bodovat će se do dva najbolja rezultata postignuta u tekućoj kalendarskoj 
godini. 
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2. RAZVIJENOST ŠPORTA 
 

Kriterij razvijenosti športa polazi od njegove zastupljenosti na županijskoj razini, a 
sastoji se od dva podkriterija koji razvrstavaju športove u grupe, čime su određeni i 
koeficijenti za tu grupu. Vrijednosni iskaz po ovom kriteriju dobiva se zbrajanjem dva 
pondera.  
Kriteriji su: 

2.1. Broj članica županijskih saveza 
2.2. Broj registriranih športaša u županiji 

 
 
3. JAVNI STATUS ŠPORTA 

3.1.     Interes javnosti  
3.2. Olimpijski status športa 

Vrijednosni iskaz po ovom kriteriju dobiva se kao zbroj dodijeljenih pondera. 
 

Članak 4. 
 
1. VRIJEDNOSNI SUSTAV KRITERIJA 

 
1. 1. OSTVARENI  ŠPORTSKI REZULTATI 
Ostvareni plasmani  na: 

1.1.1.       olimpijskim igrama, 
1.1.2.       svjetskim prvenstvima, 
1.1.3.       svjetskim kupovima, 
1.1.4.       univerzijadi, 
1.1.5.      evropskim prvenstvima, 
1.1.6.       evropskim kupovima, 
1.1.7.      europskim igrama i olimpijadi mladih, 
1.1.8.      regionalnim međunarodnim natjecanjima, 
1.1.9.      državnim prvenstvima, 
1.1.10.     državnim kupovima, 
1.1.11.     regijskim prvenstvima, 
1.1.12.     županijskim prvenstvima, 
1.1.13.     županijskim kupovima. 

 
olimpijske igre 

1. 
mjesto 

2. mjesto 3. mjesto 4.-8. 
mjesto 

9.i dalje 
mjesto 

1000 900 800 700 600 

 
svjetska prvenstva 

1. 
mjesto 

2. mjesto 3. mjesto 4.-8. 
mjesto 

1. trećina 
natjecanja 

80 70 60 50 40 

 
svjetski kupovi 

1. 
mjesto 

2. mjesto 3. mjesto 4.-8. 
mjesto 

1. trećina 
natjecanja 

60 50 40 30 20 
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univerzijada 

1. 
mjesto 

2. mjesto 3. mjesto 4.-8. 
mjesto 

1. trećina 
natjecanja 

55 45 35 25 20 

 
europska prvenstva 

1. 
mjesto 

2. mjesto 3. mjesto 4.-8. 
mjesto 

1. trećina 
natjecanja 

50 40 30 20 10 

 
europski kupovi 

1. 
mjesto 

2. mjesto 3. mjesto 4.-8. 
mjesto 

1. trećina 
natjecanja 

45 35 25 15 7 

 
europske igre i olimpijada mladih 

1. 
mjesto 

2. mjesto 3. mjesto 4.-8. 
mjesto 

1. trećina 
natjecanja 

40 30 20 10 5 

 
regionalna međunarodna natjecanja 

1. 
mjesto 

2. mjesto 3. mjesto 4.-8. 
mjesto 

1. trećina 
natjecanja 

35 25 15 8 4 

državna prvenstva 

1. 
mjesto 

2. mjesto 3. mjesto 4.-8. 
mjesto 

9.-12. 
mjesto 

30 20 10  7 3 

  državni kupovi 

1. 
mjesto 

2. mjesto 3. mjesto 4.-8. 
mjesto 

9.-12. 
mjesto 

20 16 8 5 2 

 
regijska prvenstva 

1. 
mjesto 

2. mjesto 3. mjesto 4. mjesto 5.-8. 
mjesto 

15 13 6 3 1 

 
županijsko  prvenstvo 

1. 
mjesto 

2. mjesto 3. mjesto 4. mjesto 5.-8. 
mjesto 

5 3.5 1.75 0.8 0.5 

 
županijski kupovi 

1. 
mjesto 

2. mjesto 3. mjesto 4. mjesto 5.-8. 
mjesto 

3.5 1.75 0.8 0.5 0.25 
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2. RAZVIJENOST ŠPORTA 
2.1. Broj članica nacionalnog saveza 
2.2. Broj registriranih športaša  

2.1. Broj članica 
županijskog saveza 

2.2  Broj registriranih 
sportaša u županiji 

Raspon Bodovi Raspon Bodovi 

1 - 2 1 0 – 20 1 

3 – 6 2 21 - 30 2 

7 - 10 3 31 - 50 3 

11- 14 4 51-100 4 

15 - 20 5 101 - 200  5 

21 – 30 6 201 - 400 6 

31 – 40 7 401 - 800 7 

  801 -  8 

 
3. JAVNI STATUS ŠPORTA 
3.1. Interes javnosti  
3.2. Olimpijski status 

Kriterij Koeficijent 

3.1.Interes javnosti 1 – 6 

3.2.Olimpijski status (ne)1 ili (da) 3 

Koeficijent interesa javnosti primjenjuje se automatizmom iz Pravilnika o kriterijima za 
vrednovanje i financiranje športskih udruga i saveza. 

Nogomet 6 

Rukomet 3 

Košarka 5 

Atletika 3 

Plivanje 3 

Stolni tenis 4 

Streljaštvo 2 

Tenis 4 

Odbojka 1 

Kuglanje 2 

Skijanje 4 

Biciklizam 2 

Automobilizam 1 

Streličarstvo 2 

Kickboxing 2 

Savate 2 

Konjaništvo 1 

Športski ribolov 2 

Motociklizam 3 

Šah 2 

Triatlon 2 

Planinarstvo 1 

Ostali 1 
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Članak 5. 
 
NAČIN VREDNOVANJA  ŠPORTSKIH PROGRAMA PRIMJENOM KRITERIJA 
Zbroj ukupnog broja bodova dobiven za ostvarene rezultate na referentnim 
natjecanjima množi se sa zbrojem bodova razvijenosti i zbrojem bodova javnog 
statusa športa.  

UKUPNI BROJ BODOVA = OSTVARENI ŠPORTSKI REZULTATI * RAZVIJENOST 
* JAVNI STATUS 

 
Članak 6. 

 
Konačni rezultati u kategoriji od 14 do 18 godina množe se sa faktorom 0,4, a 
kategorije do 14 godina sa faktorom 0,2.  
Kod konačnih rezultata Povjerenstvo na temelju izvrsnosti ili prosječnosti rezultata 
može upotrijebiti faktore od 1,5 do faktora 0,5.     
 

Članak 7. 
 

Prijedloge za izbor najuspješnijih športaša, športašica i športskih ekipa županije te 
obrazloženja sa ovjerenim rezultatima od svojih granskih saveza daju svi klubovi, 
savezi i Povjerenstvo za izbor. Prijedlozi se dostavljaju Zajednici do 15. prosinca za 
tekuću godinu. Uspjesi koji će biti postignuti do kraja kalendarske godine vrednovat 
će se za iduću kalendarsku godinu. Svi pristigli prijedlozi bit će proslijeđeni na uvid 
predlagaču s mogućnošću prigovora na obrađene rezultate. Sa 15. prosincem 
postupak predlaganja i prigovora se zatvara.  
 

Članak 8. 
 

Predlagač za nagrade je udruga članica Zajednice. Tamo gdje postoji savez 
predlagač je isključivo savez, a udruge njegove članice svoje prijedloge dostavljaju 
matičnom savezu.  
Za sve prijedloge  rezultata višeg od županijske razine potrebno je dostaviti zapisnike 
sa natjecanja čiji se rezultat navodi u prijedlogu na način da iz njega bude vidljivo 
koliko je natjecatelja sudjelovalo te koliko je pobjeda i poraza ostvareno.   
Prijedlozi koji neće biti dostavljeni u skladu sa člancima 7. do 15. ovog Pravilnika 
neće se razmatrati. Za netočno prikazane rezultate poduzimat će se mjere sukladno 
Statutu Zajednice i HOO-a. 
 

Članak 9. 
 

1. Uvjet za priznavanje rezultata na svjetskom prvenstvu je nastup sportaša s 
najmanje 3 kontinenta i 15 zemalja, 

2. Uvjet za priznavanje rezultata na svjetskom kupu i univerzijadi je nastup 
sportaša s najmanje 2 kontinenta i 10 zemalja, 

3. Uvjet za priznavanje rezultata na europskom prvenstvu je nastup sportaša iz 
najmanje 12 zemalja, 

4. Uvjet za priznavanje rezultata na europskom kupu, europskim igrama i 
olimpijadi mladih je nastup sportaša iz najmanje 10 zemalja, 
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5. Uvjet za priznavanje rezultata regionalnim međunarodnim natjecanjima je 
nastup sportaša iz najmanje 8 zemalja, 

6. U primjeni odredaba od stavke 1. do stavke 5. ovog članka kod natjecatelja 
koji imaju kvalifikacijski sustav, u obzir se uzima broj zemalja odnosno 
kontinenata koji sudjeluju od prvog kvalifikacijskog natjecanja. 

7. Rezultati sa prvenstva i kupa Hrvatske bodovat će se sukladno Pravilniku ako 
je nastupilo najmanje 8 natjecatelja iz 5 različitih klubova, odnosno 6 ekipa, 
para ili posade iz 4 različita kluba,  

Prijedlozi koji ne udovoljavaju kriterijima za koje su nominirani bodovat će se u korist 
predloženog u prvoj nižoj kategoriji u koju se rezultati uklapaju. 
Za rezultate koji nisu obuhvaćeni ovim kriterijima primjenjivat će se Pravilnik o 
kategorizaciji sportaša od 24. 12. 2015. 
 

Članak 10. 
 
Udruge i savezi trebaju voditi brigu da, osim u izuzetnim slučajevima, u svakoj 
kategoriji mogu nominirati jednog sportaša. 
 

Članak 11. 
 

U prijedlozima za izbor najboljih športaša, športašice te najperspektivnijih mladih 
športaša i športašica predlagač mora navesti datum i godinu rođenja. 
 

Članak 12. 
 
Nagrada za životno djelo u športu i Priznanje Športske zajednice za razvoj športa 
dodjeljuju se stručnim i javnim djelatnicima u području športa, športašima, pravnim i 
fizičkim osobama koje obavljaju športsku djelatnost te drugim pravnim i fizičkim 
osobama zaslužnim za razvoj športa. 
 

Članak 13. 
 
Nagrade se dodjeljuju se za višegodišnje uspješno djelovanje u športu, iznimno 
znanstveno, stručno i pedagoško ostvarenje ili športsko dostignuće. Višegodišnje 
uspješno djelovanje u športu, u pravilu, podrazumijeva da se je predložena osoba 
minimalno 10 godina aktivno bavila natjecateljskim športom, te da je nakon toga 
minimalno 20 godina (Priznanje Športske zajednice za razvoj športa) ili 30 godina 
sportski aktivist ( Nagrada za životno djelo). 
 

Članak 14. 
 
Godišnje se dodjeljuje najviše sedam nagrada, od toga dvije za životno djelo. Svaka 
od tih nagrada može se dodijeliti samo jednom. Nagrada za životno djelo u športu 
sastoji se od 2.000,00 kuna i prigodnog crteža. 
 

Članak 15. 
 
Za kvalitetan izbor zaslužnih sportskih djelatnika udruge i savezi dužni su voditi 
registar zaslužnih sportskih djelatnika.  
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Članak 16. 
 
Za izuzetne sportske i ljudske postupke dodjeljuje se priznanje za fair play.  
Ovo priznanje dodjeljuje se samo kada su u godini za koju se vrši proglašenje isti i 
ostvareni. 
 

Članak 17. 
 

Izvršni odbor ili Povjerenstvo za izbor športaša može, u slučaju nejasnih prijedloga,  
od predlagača zatražiti dodatna pojašnjenja. 
 

Članak 18. 
 

Izbor provodi Povjerenstvo imenovana Odlukom Izvršnog odbora. Povjerenstvo je 
dužno sačiniti zapisnik na osnovu kojeg se predlaže izbor najuspješnijeg športaša, 
športašice te najuspješnije športske ekipe. Zapisnik iz prethodnog stavka dostavlja se 
Izvršnom odboru. 
 

Članak 19. 
 
Izvršni odbor na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor donosi odluku o proglašenju 
najuspješnijih športaša, športašica  športskih ekipa. 
U slučaju da među proglašenim športašima i klubovima nema predstavnika 
kolektivnih športova Izvršni odbor može proglasiti najboljeg športaša i najbolji klub iz 
kolektivnih športova. 
 

Članak 20. 
 

Ovaj Pravilnik može se mijenjati na način i po postupku po kojem je donesen. 
 

Članak 21. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 
 

    PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA:  
                                                                       Tihomir Vančina, dipl. oec. 


