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 Sukladno odredbama čl. 50. Statuta Sportske zajednice Grada Daruvara i Pravilnika o javnim 

priznanjima najboljima u sportu Grada Daruvara za 2017. godinu otvara se: 

 

 

TEMELJNI UVJETI ZA PRIJAVU KANDIDATA 

 

 Svoje kandidate na Natječaj mogu istaći sve sportske udruge Grada Daruvara koje su u potpunosti 

ispunile uvjete utvrđene čl. 11., 12., 13., 14. Statuta SZG Daruvara. 

 

UVJETI  NATJEČAJA 

 

1. Svaka samostalna sportska udruga u Gradu Daruvaru, koja je punopravan član SZG 

Daruvara, na natječaj može prijaviti: 

     

- najbolju sportašicu do, navršenih, 12 godina starosti (mlađa kadetkinja) 

- najbolju sportašicu od 12 do, navršenih, 15 godina starosti (kadetkinja) 

- najbolju sportašicu od 15 do, navršenih, 18 godina starosti (juniorka) 

- najbolju sportašicu seniorku, 

- najbolju sportašicu s invaliditetom, 

- najboljeg sportaša do, navršenih, 12 godina starosti (mlađi kadet) 

- najboljeg sportaša od 12 do, navršenih, 15 godina starosti (kadet) 

- najboljeg sportaša od 15 do, navršenih, 18 godina starosti (junior) 

- najboljeg sportaša seniora, 

- najboljeg sportaša s invaliditetom, 

- najbolju žensku ekipu do, navršenih, 12 godina starosti 

- najbolju žensku ekipu od 12 do, navršenih, 15 godina starosti 

- najbolju žensku ekipu od 15 do, navršenih, 18 godina starosti 

- najbolju žensku seniorsku ekipu, 

- najbolju ekipu sportašica s invaliditetom, 

- najbolju mušku ekipu do, navršenih, 12 godina starosti 

- najbolju mušku momčad od 12 do, navršenih, 15 godina starosti 

- najbolju mušku momčad od 15 do, navršenih, 18 godina starosti 

- najbolju seniorsku momčad, 

- najbolju ekipu-momčad sportaša s invaliditetom, 

- najboljeg sportskog djelatnika – djelatnicu Grada Daruvara, 
 

koji će se na temelju najboljih natjecateljskih postignuća ostvarenih u 2017. godini (natjecateljska 

sezona 2016/2017. za ligaški sustav natjecanja) natjecati za izbor najboljih u sportu našeg Grada u 2017. 

godini. 
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2.Sportske udruge mogu nominirati svoje kandidate za sportska priznanja ako se kandidati  

aktivno (registrirani su i nastupaju za sportsku udrugu) bave sportom najmanje 2 godine. 

 

3.Pojedina sportska udruga, za izbor najboljih u sportu može prijaviti samo jednog pojedinca ili ekipu – 

momčad po uzrasnoj kategoriji u jednoj disciplini sportske grane. 

 

4. Svaka sportska udruga Grada Daruvara, koja je punopravan član ove Zajednice, na Natječaj za izbor 

najboljeg sportskog djelatnika-cu u 2017. g. može kandidirati fizičku i pravnu osobu (za posebno priznanje) 

i to: 

 

- za višegodišnje djelovanje na razvoju tjelesne i zdravstvene kulture i sporta, 

- za postizanje vrhunskih natjecateljskih rezultata u sportu, 

- za posebne zasluge u stvaranju uvjeta za razvoj sporta u Gradu Daruvaru. 

 

5. Ukoliko udruga smatra da u svojim redovima nema kandidata za izbor najboljih u sportu Grada Daruvara 

može istaći kandidate iz drugih sportova u našem Gradu. 

 

6. Obrazac prijave mora biti u potpunosti popunjen i ovjeren od strane sportske udruge koja predlaže 

kandidate. Nepotpune i neovjerene prijave, bez potpisa i pečata, neće se uzeti u razmatranje. Od toga su 

izuzeti slučajevi sportskih udruga koje predlažu kandidate iz drugih sportova, ali i ti prijedlozi moraju biti 

ovjereni potpisom i pečatom. 

 

7. Osim popunjenog i ovjerenog obrasca predlagatelj mora poslati i presliku službenog dokumenta 

natjecanja (bilten, zapisnik, izvješće i sl.) iz kojeg je vidljiv postignuti rezultat. Bez tog dokumenta 

prijedlozi se neće razmatrati. 

 

8. Prijave za natječaj primaju se zaključno do 05.siječnjem 2018. godine na propisanim obrascima koji se 

nalaze u privitku dopisa. Prijave treba dostaviti SZG Daruvara, Samostanski prilaz 8 u Daruvaru. Iz 

prijava koje stignu Komisija za izbor izvršit će dana 08. siječnja 2018.  u 10,00 sati izbor najboljih u sportu 

Grada Daruvara. 

 

9. Sve sportske udruge koje su istakle kandidate za izbor najboljih u sportu 2017. godine mogu Izvršnom 

odboru SZG Daruvara uložiti pismeni prigovor na provedeni izbor. 

Pismeni prigovori se primaju zaključno do 12. siječnja 2018. godine. 

Odluka Izvršnog odbora je konačna. 

 

10. Proglašenje najboljih sportašica, sportaša, sportskih ekipa-momčadi i sportskih djelatnika održat 

će se u drugoj polovini mjeseca siječnja 2018. godine na prigodan način i na javnom skupu sportaša, 

sportskih djelatnika i ljubitelja sporta, o čemu će laureati biti na vrijeme obavješteni. 

  

  Sportski pozdrav, 

 

             Predsjednik: 

                   Tihomir Djedović v.r. 
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