Temeljem članka 53. i 94. Statuta Hrvatskog olimpijskog odbora, Vijeće Hrvatskog
olimpijskog odbora je na 39. sjednici održanoj 29. listopada 2007. godine, donijelo

PRAVILNIK
O IZBORU I PROGLAŠENJU
NAJUSPJEŠNIJIH HRVATSKIH ŠPORTAŠA I TRENERA

I.

TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se način i postupak službenog izbora i proglašenja
najuspješnijih hrvatskih športaša za postignute najveće športske dosege i izuzetan
doprinos promicanju Hrvatske u svijetu u tijeku jedne godine.
Članak 2.
Za najuspješnije športaše u tijeku jedne godine izabiru se i proglašavaju pojedinci i
ekipe, žene i muškarci, a za izuzetan doprinos promicanju Hrvatske u svijetu
pojedinac-muškarac ili žena, ili ekipa-ženska ili muška; športaš i športašica navjeća
nada hrvatskog športa, te stručni sportski radnik – najuspješniji trener.
Za jednu godinu mogu se proglasiti najuspješnijima samo jedna športašica i jedan
športaš, jedna ženska i jedna muška ekipa, jedna športašica i jedan športaš najveća
nada hrvatskog športa i jedan promicatelj Hrvatske u svijetu-pojedinac ili ekipa
odnosno jedan športski stručni radnik.
Članak 3.
O izboru i proglašenju najuspješnijih športaša i športaša navjećih nada hrvatskog
športa, odlučuje kriterij najvrjednijeg plasmana ili športskog rejtinga postignutog
tijekom godine na službenim međunarodnim športskim natjecanjima navedenim u
ovom Pravilniku.
O izboru i proglašenju športaša za izuzetan doprinos promicanju Hrvatske u svijetu
odlučuje kriterij koji uključuje vrhunski športski uspjeh, interes domaće i svjetske
javnosti, te promicanje ugleda Hrvatske u svijetu
Ista osoba odnosno ekipa može, sukladno kriterijima stavaka 1. i 2. ovog članka, biti
istovremeno izabrana i proglašena najuspješnijim športašem odnosno ekipom i
najuspješnijim promicateljem Hrvatske u svijetu.
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Članak 4.
Najuspješniji izabrani i proglašeni športaši, trener i promicatelji Hrvatske u svijetu
stječu pravo na naziv:
-

Najuspješnija hrvatska športašica
Najuspješniji hrvatski športaš
Najuspješnija hrvatska ženska športska ekipa
Najuspješnija hrvatska muška športska ekipa
Najuspješniji športaš/športašica ili športska ekipa promicatelj Hrvatske u
svijetu
Športašica – najveća nada hrvatskog športa
Športaš – najveća nada hrvatskog športa
Najuspješniji hrvatski trener
Športaš/športašica/športski stručni djelatnik nagrada za fair-play
Članak 5.

Najuspješnijim športašima i športskim ekipama dodjeljuju se priznanja u obličju
statue službenog znaka Hrvatskog olimpijskog odbora.
Svaki član najuspješnijih športskih ekipa dobiva plaketu sa službenim znakom
Hrvatskog olimpijskog odbora.
Najuspješnijem promicatelju Hrvatske u svijetu, najuspješnijem treneru, te osobi kojoj
se dodjeljuje nagrada za fair-play dodjeljuje se plaketa sa službenim znakom
Hrvatskog olimpijskog odbora.
Članak 6.
Priznanja iz članka 5. ovog Pravilnika dodjeljuje se svake godine na svečanoj sjednici
Hrvatskog olimpijskog odbora povodom obilježavanja dana prijema Hrvatskog
olimpijskog odbora u Međunarodni olimpijski odbor (17. siječanj 1991. godine).
Dan održavanja svečane sjednice iz stavka 1. ovog članka proglašava se „Velikim
danom hrvatskoga športa“.
Članak 7.
Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora na prijedlog Komisije za izbor i proglašenje
najuspješnijih hrvatskih športaša i trenera (dalje u tekstu: Komisija), koju u tu svrhu
imenuje za svaku godinu, donosi odluku o izboru i proglašenju najuspješnijih športaša
i promicatelja Hrvatske u svijetu.
I.

KRITERIJI I PROPOZICIJE
Članak 8.

Uspješnost športaša prema stavku 1. članka 3. ovog Pravilnika utvrđuje se temeljem
postignutih plasmana na službenim međunarodnim športskim natjecanjima ili
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temeljem stečenog službenog športskog rejtinga ili službenih svjetskih ili europskih
rekorda međunarodnih športskih federacija koje priznaje Međunarodni olimpijski
odbor, odnosno Opće udruženje međunarodinih športskih federacija (AGFIS –
GAISF) u športovima čiji su nacionalni športski savezi članovi Hrvatskog olimpijskog
odbora.
Doprinos promicanju Hrvatske u svijetu utvrđuje se temeljem stavka 1. ovog članka i
izrazito prevladavajuće medijske prisutnosti u usporedbi s ostalim športašima ili
ekipama približnih športskih uspjeha.
Uspješnost trenera utvrđuje se temeljem njegovog doprinosa u ostvarenju postignutih
plasmana sportaša ili ekipa na natjecanjima utvrđenim prema stavku 1. ovog članka.
Nagrada za fair play dodjeljuje se osobi koja je svojim nastupom, ponašanjem ili na
drugi način u tijeku natjecanja ili u svezi s natjecanjem iskazala izrazito fair i sportsko
ponašanje.
Članak 9.
Pod službenim međunarodnim športskim natjecanjima i športskim rejtingom u ovom
Pravilniku podrazumijevaju se, redoslijedom njihova vrijednosnog značenja:
1. Olimpijske igre
2. Svjetska prvenstva, svjetski kupovi (ukupni plasman/finale), stečeni svjetski
športski rejtinzi i rekordi.
3. Europska prvenstva, europski kupovi (ukupni plasman/finale), stečeni
europski športski rejtinzi, rekordi i europska klupska natjecanja
4. Mediteranske igre
Priznaje se samo službeni godišnji rejting, odnosno rekord koji utvrdi svjetska
odnosno europska športska federacija.
Proglašenje najboljih športaša može biti samo po osnovi: natjecateljskog plasmana,
športskog rejtinga ili rekorda.
Članak 10.
Najuspješnijim hrvatskim športašem može se proglasiti:
1.

pojedinac – žena i muškarac
a)

koji tijekom kalendarske godine u individualnom športu postigne
najvrjedniji pojedinačni plasman u odnosu na sve ostale pojedince iz
svog i drugih športova. Plasman športaša u natjecanjima međunarodno
mješovitih parova smatra se pojedinačnim plasmanom u smislu ovog
pravilnika.

b)

pojedinac iz sastava športske ekipe pod uvjetom da je proglašen
najuspješnijim (najboljim) igračem SP ili EP.
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U slučaju postizanja istovrsnih plasmana pojedinca iz individualnog športa i
pojedinca iz športske ekipe, prednost ima pojedinac iz individualnog športa.
2.

ekipa – ženski i muški športski sastav od dva i više športaša,
koja tijekom kalendarske godine postigne najvrjedniji ekipni plasman u
odnosu na sve ostale ekipe iz svog i drugih športova.
Najuspješnijom se može proglasiti hrvatska nacionalna športska ekipa ili
klupska ekipa.
U slučaju postizanja istovrsnih plasmana nacionalne športske ekipe i klupske
ekipe, prednost ima nacionalna ekipa.

Članak 11.
Plasmani športaša ostvareni na natjecanjima ili utvrđeni športskim rejtingom sukladno
stavku 1. članka 9. ovog Pravilnika, vrjednuju se redoslijedom kategorija od I. do
VIII. u međusobnom odnosu plasmana i u sklopu svake kategorije gdje imaju
istoznačnu
vrijednost:

Kategorije

Svjetska
prvenstva u
Olimpijske olimpijskim
igre
sportovima
disciplinam
a i granama

Svjetski športski
rejting, svjetski
rekord, svjetski
kup u olimpijskim
sportovima
disciplinama i
granama
ukupno

Svjetska
prvenstva u
neolimpijskim
sportovima,
disciplinama i
granama

Europska
prvenstva u
olimpijskim
sportovima
disciplinama i
granama

Svjetski
Europski
športski
športski
rejting, svjetski
rejting,
Europska
rekord,
europski
prvenstva u
svjetski kup u
rekord,
neolimpijskim
neolimpijskim europski kup u disciplinama i
disciplinama i
olimpijskim
sportovima
sportovima
disciplinama
ukupno
ukupno

Europska
klupska
natjecanja

Europski
športski
rejting,
europski
rekord,
europski kup
u
neolimpijskim
disciplinama i
sportovima
ukupno

I.

1.

II.

2.

1.

III.

3.

2.

1.

IV.

4.

3.

2.

1.

1.

V.

5.

4.

3.

2.

2.

1.

1.

VI.

6.

5.

4.

3.

3.

2.

2.

1.

1.

VII.

7.

6.

5.

4.

4.

3.

3.

2.

2.

1.

VIII.

8.

7.

6.

5.

5.

4.

4.

3.

3.

2.

Mediteranske
Igre

1.
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U slučaju da više pojedinaca ili ekipa postigne istovjetne plasmane iz sklopa jedne od
kategorija I. do VIII. iz stavka 1. ovog članka, prednost ima pojedinac odnosno ekipa čiji
šport:
1.
2.
3.
4.

je olimpijski šport odnosno disciplina.
ima bolji prvi sljedeći/sljedeće po vrijednosti postignute plasmane ili rezultate,
ima veći broj športskih saveza/članova u svjetskoj športskoj federaciji,
je rasprostranjen na većem broju kontinenata,

Ako je više pojedinaca ili ekipa izjednačeno i nakon primjene parametara od 1. do 4. iz
stavka 2. ovog članka, prednost treba imati pojedinac, odnosno ekipa sukladno redoslijedu
utvrđenog vrjednosnog značenja športskih natjecanja u stavku 1. članka 9. ovog
Pravilnika.
Za izbor i proglašenje najuspješnijih hrvatskih športaša mogu se predlagati (kandidirati)
samo športaši iz športova koji su rasprostranjeni najmanje na tri kontinenta.
Za izbor i proglašenje najuspješnijih športaša – pojedinaca i ekipa u obzir se uzimaju
samo plasmani u seniorskoj konkurenciji.
Članak 12.
Najuspješnijim pojedincem, najvećom nadom hrvatskog športa proglašava se jedan
športaš i jedna športašica koji su tijekom kalendarske godine ostvarili najvrjedniji
pojedinačni plasman, kao kadeti odnosno juniori na međunarodnim natjecanjima istog
ranga kao što je kriterij i za ostale najuspješnije športaše.
Najuspješnijim trenerom proglašava se jedan stručni sportski djelatnik/ca koji je tijekom
kalendarske godine svojim izuzetnim stručnim angažmanom sudjelovao u ostvarenju
visokih međunarodnih športskih rezultata u pojedinačnom ili ekipnom plasmanu
utvrđenim prema kriteriju ovog Pravilnika.
III.

OBLICI PRIZNANJA
Članak 13.

Najuspješnijim hrvatskim športašima – pojedincima i ekipama dodjeljuje se priznanje u
obliku pozlaćene statue službenog znaka Hrvatskog olimpijskog odbora na mramornom
postolju, izrađene u skladu s utvrđenim grafičkim standardima Hrvatskog olimpijskog
odbora.
Na prednjoj strani mramornog postolja statue utisnuta je pločica s odgovarajućim
natpisom iz alineja 1. do 4. članka 4. ovog Pravilnika, a na stražnjoj strani pločica s
natpisom Hrvatski olimpijski odbor.
Statua se smješta u odgovarajuće dizajniranu kutiju s oznakom Hrvatskog olimpijskog
odbora.
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Sastavni dio statue je pisana povelja u kožnoj mapi, čiji je sadržaj odluka Vijeća
Hrvatskog olimpijskog odbora o izboru i proglašenju najuspješnijih športaša – pojedinaca
i ekipa.
Najuspješnijoj športašici i športašu pripada i novčana nagrada u iznosu od 40.000 kuna
brutto.
Najuspješnijoj ženskoj i muškoj ekipi pripada i novčana nagrada u iznosu 80.000 kuna
brutto koje se isplaćuje na žiro račun pripadajućeg nacionalnog športskog saveza.
Športašici i športašu- najvećim nadama hrvatskog športa pripada i novčana nagrada od
po 20.000 kuna brutto.
Najuspješnijem treneru/ici pripada i novčana nagrada u iznosu 20.000 kuna brutto.
Članak 14.
Najuspješnijem športašu ili ekipi promicatelju Hrvatske u svijetu dodjeljuje se plaketa s
utisnutim službenim znakom Hrvatskog olimpijskog odbora u propisanim bojama,
izrađena u skladu s utvrđenim grafičkim standardima Hrvatskog olimpijkog odbora.
Ispod službenog znaka Hrvatskog olimpijskog odbora na plaketi utiskuje se pločica s
pripadajućim natpisom iz članka 4. ovog Pravilnika.
Plaketa se smješta u odgovarajuće dizajniranu kutiju s oznakom Hrvatskog olimpijskog
odbora.
Sastavni dio plakete je pisana povelja u kožnoj mapi, čiji je sadržaj odluka Vijeća
Hrvatskog olimpijskog odbora o izboru i proglašenju najuspješnijeg športaša ili ekipe
promicatelja Hrvatske u svijetu.
IV.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.

Sredstva za novčane nagrade najuspješnijim iz članka 13. ovog Pravilnika osiguravaju se
u Proračunu HOO-a.
Članak 16.
Iznimno Vijeće na prijedlog Komisije iz članka 7. ovog Pravilnika može odstupiti u
donošenju odluke o izboru iz članka 4. ovog Pravilnika uvažavajući poseban značaj
određenog sportskog rezultata odnosno posebnih okolnosti njegovog ostvarenja i značaja
za hrvatski šport, a može i odlučiti o dodjeli posebne nagrade HOO-a(promicatelj
olimpizma i dr.)
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Članak 17.
O izboru i proglašenju najuspješnijih hrvatskih športaša i trenera HOO vodi posebnu
evidenciju.
Članak 18.
Odredbe ovog Pravilnika tumači Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora, a za njegovo
provođenje zadužen je glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora.
Članak 19.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika može vršiti Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora.
Članak 20.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
Članak 21.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izboru i proglašenju
najuspješnijih hrvatskih sportaša br.2949/01 od 19.12.2002 godine

Predsjednik
Hrvatskog olimpijskog odbora

Mr.sc. Zlatko Mateša
Broj: 1425/07
Zagreb, 9.11.2007.
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