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I PRIZNANJIMA
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PRAVILNIK O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA

08.03.2006.

Na temelju članka 88. Statuta Košarkaškog saveza koprivničko-križevačke
županije, Izvršni odbor Košarkaškog saveza koprivničko-križevačke županije na
sjednici održanoj 08.03.2006. godine u Koprivnici temeljem Odluke o izmjenama i
dopunama Pravilnika donosi pročišćeni tekst za:

PRAVILNIK O NAGRADAMA
I PRIZNANJIMA
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom ureñuje:
 Odreñivanje nagrada i priznanja.
 Kriteriji odreñivanja nagrada i priznanja.
 Postupak izbora i rada Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo)
 Postupak za dodjelu nagrada i priznanja.
 Javnost dodjele nagrada i priznanja.
II. ODREðIVANJE NAGRADA I PRIZNANJA
Članak 2.
Utvrñuju se slijedeće nagrade i priznanja:
 Nagrade za ekipe,
 Nagrade za igrače, trenere i suce,
 Priznanje za doprinos u košarkaškom športu,
 Priznanje za životno djelo,
 Nagrade ili priznanja u akcijama promoviranja košarke,
 Priznanja za dugogodišnji rad,
 Priznanje za fair play.
Članak 3.
Ekipama koje sudjeluju na natjecanjima koje organizira ovaj Savez mogu se podijeliti
prigodne nagrade, priznanja ili medalje.
Članak 4.
Igračima koji sudjeluju u natjecanjima koje organizira ovaj Savez mogu se dodijeliti
nagrade za "najboljeg strijelca" ili " najboljeg igrača".
Sucima koji sude u natjecanjima koje organizira ovaj Savez može se dodijeliti nagrada za
najboljeg suca, sudačku nadu, zapisnički stol, zapisničara, mjerioca vremena i mjerioca 24
sekundi.
Trenerima koji vode ekipe sa područja ovoga Saveza može se dodijeliti nagrada za
"najboljeg trenera".
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Članak 5.
Djelatnicima u košarkaškom športu: trenerima, igračima, sucima, pomoćnim sucima,
opunomoćenicima, povjerenicima i drugim osobama ili tvrtkama mogu se dodijeliti
priznanja.
Članak 6.
Djelatnicima u košarkaškom športu: trenerima, igračima, sucima, pomoćnim sucima,
opunomoćenicima, povjerenicima i drugim osobama u košarkaškom športu može se
dodijeliti "priznanje za životno djelo".
Članak 7.
Na organiziranim natjecanjima na područja Saveza kojima se želi povećati popularnost
košarke mogu se podijeliti nagrade ili priznanja.
Članak 8.
Sportskim udrugama (klubovi, savezi i ostale udruge od interesa za košarkaški sport)
dodjeljuju se priznanja za dugogodišnji rad.
Članak 9.
Košarkaškim ekipama, sportskim udrugama, igračima, trenerima, sucima, pomoćnim
sucima i ostalim sportskim djelatnicima može se dodijeliti priznanje "Zlatni pogodak" za
fair play.
III. KRITERIJI ZA ODREðIVANJA NAGRADA i PRIZNANJA
Članak 10.
Nagrade i priznanja, te dodjela istoga ovisiti će o mogućnostima o čemu odlučuje Izvršni
odbor.
Članak 11.
Prvoplasirane ekipe u natjecanjima koje vodi ovaj Savez nagrañuju se peharom za prvo
mjesto u trajno vlasništvo.
Drugoplasirane i trećeplasirane ekipe nagrañuju se peharom za drugo odnosno treće mjesto
u trajno vlasništvo kada je u natjecanju sudjelovalo deset i više ekipa.
Pobjedniku kupa "Krešimir Ćosić" i "Ružica Meglaj Rimac" na nivou Županije dodjeljuje se
prijelazni pehar i pehar u trajno vlasništvo.
Članak 12.
Na kraju natjecanja igraču koji je postignuo najveći broj koševa dodjeljuje se medalja za
"najboljeg strijelca".
Evidenciju postignutih koševa vode povjerenici natjecanja.
Članak 13.
Na kraju natjecanja igraču koji je dobio najveći broj bodova od trenera koji su vodili ekipe u
tom natjecanju dodjeljuje se medalja za "najboljeg igrača".
Treneri popunjavaju liste na kraju sezone i dostavljaju povjereniku natjecanja bodove za
najbolju trojicu igrača po njihovom mišljenju. Prvom igraču na listi dodjeljuje se 5 bodova,
drugom igraču na listi 3 boda i trećem igraču na listi 1 bod.
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Treneri ne smiju u tu trojicu igrača uvrstiti igrače svoje ekipe. U slučaju da uvrste na listu
svoga igrača listić se smatra nevažećim i ne ulazi u ukupan zbroj bodova.
Povjerenik natjecanja će dostaviti trenerima liste za popunjavanje, obraditi ih nakon
primitka od trenera i zbrajanjem bodova po listama proglasiti najboljeg igrača.
Članak 14.
Na kraju natjecateljske sezone treneru koji ima najveći broj bodova dodjeljuje se medalja za
"najboljeg trenera".
Bodovi za svakog trenera su zbroj bodova po kriterijima koje odredi Udruga košarkaških
trenera Koprivničko – Križevačke županije ili Izvršni odbor ovoga Saveza na kraju sezone.
Evidenciju broja bodova vode povjerenici natjecanja.
Članak 15.
Na kraju natjecateljske sezone dodjeljuju se nagrade za "najboljeg suca" i "sudačku nadu",
najbolji zapisnički stol, najboljeg zapisničara, najboljeg mjerioca vremena i najboljeg
mjerioca 24 sekundi.
Bodovanje za "najboljeg suca" i "sudačku nadu" je odreñeno po kriterijima koje odredi
udruga sudaca koprivničko-križevačke županije. Evidenciju i obradu dobivenih bodova vodi
povjerenik za suce odnosno Povjerenstvo izabrano od strane udruge sudaca koprivničkokriževačke županije.
Evidenciju bodova za pomoćne suce (zapisničar, mjerioca vremena, mjerioca 24 sekundi) i
zapisnički stol vodi povjerenik natjecanja prema ocjenama opunomoćenika.
Članak 16.
U slučaju iz članka 12. kada za najboljeg strijelca više igrača na kraju natjecanja postigne
isti broj koševa medalje će se podijeliti svakome od njih.
U slučaju iz članka 13. kada za najboljeg igrača više igrača na kraju natjecanja sakupi isti
broj bodova medalje će se podijeliti svakome od njih.
U slučaju iz članka 14. kada za najboljeg trenera više trenera na kraju svih natjecanja sakupi
isti broj bodova medalje će se podijeliti svakome od njih.
U slučaju iz članka 15. kada za najboljeg suca, sudačku nadu, zapisnički stol, zapisničara,
mjerioca vremena, mjerioca 24 sekundi više sudaca na kraju svih natjecanja sakupi isti broj
bodova medalje će se podijeliti svakome od njih.
Članak 17.
Djelatnicima u košarkaškom športu: trenerima, igračima, sucima, pomoćnim sucima,
opunomoćenicima, povjerenicima i drugim osobama ili tvrtkama koje su dale značajan
doprinos u razvoju košarke, njenoj promociji ili njenom širenju dodjeljuju se priznanja.
Pod pojmom "značajan doprinos" podrazumijeva se za trenere osvajanje uzastopnih ili
višestrukih prvih mjesta u natjecanjima ili ostvarivanje značajnih rezultata s mlañim
kategorijama u natjecanjima višeg ranga.
Pod pojmom "značajan doprinos" podrazumijeva se za igrače doprinos u ekipama koje su
ostvarivale značajne rezultata ili igranje u nekoj od reprezentativnih košarkaških selekcija
Hrvatske.
Pod pojmom "značajan doprinos" podrazumijeva se za ostale košarkaške djelatnike značajni
rezultati na razvijanju košarkaškog športa na području Saveza ili šire ako je to u interesu
Saveza.
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Članak 18.
Prigodno "priznanje za životno djelo" dodjeljuje se košarkaškim djelatnicima koji su svojim
radom u košarkaškom športu 30 i više godina doprinijeli njegovom probitku.
Članak 19.
Prigodna priznanja za dugogodišnji rad podijeljena su u više kategorija.
Priznanje za dugogodišnji rad "Brončana mrežica", "Srebrna mrežica", "Zlatna mrežica",
"Platinasta mrežica" i "Dijamantna mrežica" dodjeljuje se klubovima, savezima i sportskim
udrugama za navršenih 10, 20, 30, 40 i 50 godina rada.
Priznanje za dugogodišnji rad "Brončana lopta", "Srebrna lopta", "Zlatna lopta", " Platinasta
lopta" i "Dijamantna lopta" dodjeljuje se klubovima, savezima i sportskim udrugama za
navršenih 60, 70, 80, 90 i 100 godina rada.
Priznanje za dugogodišnji rad "Brončani košarkaš", "Srebrni košarkaš", "Zlatni košarkaš",
"Platinasti košarkaš" i "Dijamantni košarkaš" dodjeljuje se klubovima, savezima i sportskim
udrugama za navršenih 110, 120, 130, 140 i 150 godina rada.
Članak 20.
Prigodno priznanje "Zlatni pogodak" dodjeljuje se za izuzetne dogañaje poštenja i "fair
playa" koji nadilaze uobičajena pravila ponašanja svih sudionika u okviru natjecanja i u
košarkaškom okruženju. Prijedlozi za dodjelu priznanja "Zlatni pogodak" primaju se kroz
cijelu godinu i predaju u tajništvo saveza.
IV. POSTUPAK IZBORA I RADA POVJERENSTVA
Članak 21.
Članovi Izvršnog odbora predstavljaju Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja.
Predsjednik Izvršnog odbora je i predsjednik Povjerenstva ako se članovi Izvršnog odbora
ne dogovore drugačije.
Članak 22.
Prijedlozi za dodjelu priznanja iz članka 5., članka 6. i članka 7. ovog pravilnika primaju se
od siječnja do ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.
Članak 23.
Članovi Povjerenstva za dodjelu priznanja iz članka 5., članka 6., članka 7. , članka 8. i
članka 9. ovog pravilnika odlučuju prema zadanim kriterijima.
U slučaju da dva ili više prijedloga imaju isti broj bodova, o izboru kandidata odlučiti će
članovi povjerenstva glasovanjem. Glasovanje je u pravilu tajno, ali se može dogovorom
članova povjerenstva obaviti i javno.
Članak 24.
Članovi Povjerenstva mogu odlučiti da se ne dodjeljuju nagrade iz članka 3. i članka 4.
ovog pravilnika u slučajevima s opravdanim razlozima.
Članovi Povjerenstva mogu odlučiti da se ne dodjeljuju priznanja iz članka 5., članka 6.,
članka 7. , članka 8. i članka 9. ovog pravilnika o čemu će se voditi zapisnik.
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V. POSTUPAK ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA
Članak 25.
Jednom godišnje u mjesecu svibnju, a najkasnije u mjesecu lipnju Savez organizira dodjelu
nagrada i priznanja.
Dodjela pojedinih nagrada ekipama i igračima može se dodijeliti i na završnim
svečanostima na kraju pojedinih natjecanja ako ih organiziraju klubovi.
Članak 26.
Dodjeli su obvezni prisustvovati predstavnici klubova, predstavnici nagrañenih ekipa i
nagrañene osobe uz predstavnike Saveza, medija i gostiju koje odredi Izvršni odbor.
Članak 27.
Dodjela će biti u mjestu koje odredi Izvršni odbor, a na prijedlog članova Izvršnog odbora
ili klubova.
Članak 28.
Svaki član Povjerenstva nakon odlučivanja ili glasovanja nema pravo komentirati donesenu
odluku pogotovo ne u javnosti.
U slučaju kršenja prethodnog stavka članovi Izvršnog odbora mogu predložiti Skupštini
saveza da isključi člana iz rada Izvršnog odbora.
VI. JAVNOST DODJELE NAGRADA I PRIZNANJA
Članak 29.
Dodjela nagrada i priznanja može se održavati u nazočnosti medija.
U slučaju da mediji ne budu prisutni dodjeli, predsjednik Povjerenstva obavještava medije
pismenim putem o nagrañenima ekipama i pojedincima.
VII. ZAPISNICI
Članak 30.
O radu na sjednici Povjerenstva vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, sudjelovanju u raspravama i diskusijama
te o donesenim odlukama, zaključcima, prispjelim prijedlozima, kriterijima odlučivanja i
eventualnom glasovanju.
U zapisnik se unosi način i rezultati glasovanja o pojedinoj temi.
Članak 31.
Sve zapisnike, primjedbe i promjene u zapisniku tajnik saveza obvezan je priložiti u
pismohranu Saveza.
U Koprivnici, 08.03.2006.
Predsjednik
Zdravko Rupnik
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