
  ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA PAZINA 

Tugomila Ujčića, prof. 2, Pazin 52000 

e-mail: tajnikzsupazin@pazin-sporthr 
 

 

 

Predmet: Proglašenje najuspješnijih sportaša Grada Pazina za 2021. godinu 

 

 Poštovani, 

 

 Zajednica sportskih udruga Grada Pazina svake godine proglašava najuspješnije 

sportaše Grada Pazina. Kriteriji i način predlaganja, način izbora, ocjenjivački sud, objava 

rezultata, oblik nagrada i priznanja te ostala pitanja regulirana su Pravilnikom o sportskim  

nagradama i priznanjima Zajednice sportskih udruga Grada Pazina. Izbor najboljih će se izvršiti 

u kategorijama: 

- najuspješnija sportašica 

- najuspješniji sportaš 

- najuspješnija ekipa 

- najperspektivniji sportaš ili sportašica  

u granskom sportu do 18. godina 

- nagrada za životno djelo 

- posebna nagrada 

 

Od ove godine pravo na predlaganje kandidata za dobivanje nagrade za životno djelo 

i za dobivanje posebne nagrade ima svaka fizička ili pravna osoba. 

  

Nagrada životno djelo: 

 

U znak priznanja za izuzetan doprinos razvoju sporta, Zajednica ustanovljuje nagradu 

za životno djelo na području sporta. 

 

Uvjeti: 

Predlagatelj ne može predložiti sam sebe. 
 
Za nagradu za životno djelo mogu biti osobe koje zadovoljavaju slijedeće uvjete: 

- da u sportskim udrugama aktivno djeluju najmanje 30 (trideset) godina, 
- da su postigli značajna ostvarenja na području znanstvenog, stručnog i pedagoškog 

rada u sportu, 
- da su postigli značajne rezultate kao aktivni sportaši ili da su aktivno utjecali na razvoj 

sporta. 
 

Predlagatelj je dužan prijedlog obrazložiti, te potkrijepiti kratkim životopisom i 

podacima o sportskim aktivnostima predloženog kandidata. 
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Posebne nagrade: 

 

Zajednica može dodijeliti i posebne nagrade istaknutim pojedincima, udrugama, 

ustanovama, tvrtkama i drugima koji su svojim radom ili rezultatima dali izuzetan doprinos u 

razvoju i afirmaciji sporta. 

 

Uvjeti: 

Uvjet da se kandidatu uruči posebna nagrada je da sportaš ima prebivalište na području 
Grada Pazina. 

 
Za posebno priznanje mogu dobiti pojedinci koji su: 
- U prethodnoj godini nastupali u državnoj reprezentaciji, 
- U protekloj godini osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na međunarodnoj i državnoj 

razini, 
- U protekloj godini osvojili prvo mjesto u ligi ili kupu (seniorska kategorija), 
- Kao dugogodišnji sportaši svojim rezultatima promovirali Grad Pazin, 
- Kao sportski djelatnici svojim dugogodišnjim i predanim radom zadužili pazinski 

sport. 
 
Za posebno priznanje mogu biti predložene i sportske udruge 
- Obilježavanje značajnih obljetnica (u razmaku od 10 godina), 
- Djeluju na unapređenju tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži odnosno 

sportsko rekreacijskih aktivnosti, 
- Koje su u protekloj godini ostvarile iznimne sportske rezultate odnosno dale 

značajan doprinos razvoju pojedinog sporta ili sporta u cjelini. 

 

Predlagatelj je dužan prijedlog obrazložiti, te potkrijepiti podacima o sportskim 

uspjesima predloženog kandidata ili ekipe. 

 

Molimo Vas da predložite one koji po Vašem mišljenju zaslužuju da budu nominirani.  

Konačnu nominaciju za izbor najboljih, na temelju vaših prijedloga i kasnijeg 

glasovanja, utvrditi će Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga Grada Pazina. 

 

Manifestacija proglašenja održat će se u mjesecu svibnju 2022. godine. 

 

Vaše prijedloge dostavite do ponedjeljka, 25. travnja 2022. godine poštom ili osobno na 

adresu Zajednica sportskih udruga Grada Pazina, Tugomila Ujčića, prof. 2, ili na e-mail 

tajnikzsupazin@pazin-sport.hr.                    

                                                                                                                            

U Pazinu, 11. travnja 2022. godine                                                                                                                                      

Zajednica sportskih udruga Grada Pazina 


