ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Čakovec, 10.04.2015.
Na temelju članka 39. Statuta Zajednice, Skupština Zajednice, na sjednici održanoj
08. travnja 2015. godine donosi slijedeći

PRAVILNIK
O KRITERIJIMA ZA VREDNOVANJE
KLUBOVA NOSITELJA KVALITETE SENOIRA I MLAĐIH DOBNIH SKUPINA

OPĆE ODREDBE
Ovim pravilnikom uređuje se vrednovanje pojedine sportske udruge (u daljnjem tekstu :klub) - nositelj kvalitete.
Vrednovanje nositelja kvalitete predstavlja osnovu za raspodjelu sredstava koja se osiguravaju proračunom
Međimurske županije na temelju programa javnih potreba u sportu za područje međimurske županije.
Stručna služba Zajednice na osnovu vjerodostojnih podataka strukovnih saveza vrši vrednovanje nositelja kvalitete
SVAKE KALENDARSKE GODINE. Prijedlog potvrđuje Izvršni odbor i Skupština.

OSNOVNI UVJETI ZA VREDNOVANJE
Da bi mogao biti vrednovan, klub treba ispunjavati sljedeće uvjete:
- da je osnovan na temelju Zakona o sportu i Zakona o udrugama i upisan u Registar
udruga Republike Hrvatske i Registar sportskih djelatnosti;
- da je punopravni član Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije;
- da je član nacionalnog, te županijskog i gradskog granskog saveza (tamo gdje postoje);
- da sudjeluje u sustavu natjecanja pripadajućeg nacionalnog saveza
- da ima osigurane osnovne uvjete za provedbu svoje djelatnosti sukladno propisima
nacionalnog saveza
- da svoj plan i program rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu, te
izvješće o radu i financijsko izvješće za proteklu kalendarsku godinu dostavi
Zajednici športskih udruga i saveza Međimurske županije u utvrđenom roku
- da sve tražene podatke neophodne za vrednovanje dostavi Zajednici športskih udruga
i saveza Međimurske županije u utvrđenom roku i da potpisom ovlaštene osobe jamči
za njihovu vjerodostojnost.
Nositelj kvalitete koji tražene dokumente za vrednovanje ne dostavi u utvrđenom roku neće se vrednovati.
Pravo na vrednovanje kluba nositelja kvalitete počinje se ostvarivati dvije godine nakon učlanjenja u Zajednicu

I. VREDNOVANJE NATJECANJA
Vrednovati će se samo jedan klub iz pojedinih strukovnih saveza.
U koliko u pojedinom sportu postoji muška i ženska ekipa u zasebnom sustavu natjecanja (ne može biti iz istog
kluba), koja zadovoljava uvjete iz točke 1., financirat će se i druga ekipa i to samo u koliko se natječe u najvišem
stupnju natjecanja, sa 50 % iznosa iz točke 1.
Strukovni savez dužan je odrediti klub - nositelja kvalitete za pojedini sport bez obzira na njegov rang natjecanja.
Način određivanja kluba nositelja kvalitete stvar je svakog pojedinog strukovnog saveza.

Kriteriji vrednovanja
Vrednovanje kluba nositelja kvalitete vrši se prema slijedećim kriterijima:
1. Razina natjecanja klub
A) Momčadski sportovi - ekipni
B) Pojedinačni sportovi – ekipni i pojedinačni
2. Sustav natjecanja
A) Liga sustav dvokružni
B) Liga sustav jednokružni i turnirski
3. Stupnjevanje natjecanja
4. Broj natjecatelja u ekipi
5. Status sporta ( Koeficijent sporta ) – prema posebnom pravilniku
6. Broj registriranih natjecatelj
7. Broj kategoriziranih sportaša
8. Broj državnih reprezentativaca
9. Tradicija
10. Stručni kadar
Za ispunjenje uvjeta koji su utvrđeni pojedinim kriterijima, klubu pripada odgovarajući broj bodova.
Ukupni broj bodova koji klub ostvari osnova je za raspodjelu sredstava koja se osiguravaju proračunom
Međimurske županije na temelju programa javnih potreba u sportu za područje međimurske županije.

1. RAZINA NATJECANJA KLUBA
Za razinu natjecanja u seniorskoj konkurenciji, klubovima pripadaju bodovi kako slijedi:
A) Momčadski sportovi / ekipni ( Nogomet, rukomet, odbojka i košarka )
Razina natjecanja
I liga jedinstvena
I liga podijeljena i II liga jedinstvena
II liga podijeljena
III liga

Bodova
160
100
70
40

B) Pojedinačni sportovi / ekipni i pojedinačni ( svi ostali sportovi )

Razina natjecanja
I liga jedinstvena
I liga podijeljena i II liga jedinstvena
II liga podijeljena
III liga
LIGA ili MOMČADSKO DRŽAVNO PRVENSTVO TURNIRSKI 5 I VIŠE DANA
LIGA ili MOMČADSKO DRŽAVNO PRVENSTVO TURNIRSKI MANJE OD 5 DANA
MOMČADSKO DRŽAVNO PRVENSTVO NA JEDNOM MJESTU 3 I VIŠE DANA
MOMČADSKO DRŽAVNO PRVENSTVO NA JEDNOM MJESTU MANJE OD 3 DANA
REGIONALNO PRVENSTVO S PLASMANOM U ZAVRŠNICU DRŽAVNOG PRVENSTVA
REGIONALNO MOMČADSKO PRVENSTVO
SAMO POJEDINAČNO NATJECANJE

100
80
60
40
100
80
80
60
80
40
40

Momčadskim / ligaškim natjecanjima smatraju se natjecanja koja se održavaju zasebno od pojedinačnih
natjecanja.

2. SUSTAV NATJECANJA / BROJ KLUBOVA
Zbog različitih sustava natjecanja liga ili turnirski , određeni su i različiti bodovi zbog različite dužine
natjecanja,putovanja, te obveze odigravanja broja utakmica .
A) LIGAŠKI SUSTAV NATJECANJA (dvokružni bod sustav )
Broj klubova u ligi
Više od 12
Od 8 do 12
Do 8 klubova

Bodova
120
100
80

B) LIGAŠKI (jednokružni) I TURNIRSKI SUSTAV NATJECANJA (broj turnira )
Broj klubova u ligi / broj turnira
Više od 10
Od 6 do 10
Do 6 klubova

Bodova
70
50
30

3. STUPNJEVANJE NATJECANJA
Zbog različitih stupnjeva natjecanja bodovat će se one klubove koji se moraju plasirati kroz sustav
natjecanja u viši stupanj, te u pojedinom stupnju osvojiti prvo mjesto da bi došli do I ili II razine natjecanja.
Broj stupnjeva
5 ili više
3 ili 4
2
1

Bodova
150
90
60
30

4. BROJ NATJECATELJA U EKIPI
Broj natjecatelja za koje se dobiva broj bodova određen je u svakom sportu po pravu nastupa u igri,
plus rezerve, najviše 18 natjecatelja.
Raspon
Po natjecatelju u ekipi

Bodova
10

5. STATUS SPORTA (KOEFICIJENT SPORTA )
Status sporta određuje se prema Pravilniku o vrednovanju sportskih programa ZSUIS Međimurke
županije.
Kriteriji su : Razvijenost sporta, sportska kvaliteta i javni status sporta

Sport
Nogomet
Rukomet,Košarka,Odbojka
Atletika,Gimnastika, Plivanje
Karate,Kuglanje,Športski ribolov, Tenis, Stolni
tenis
Streljaštvo, Streličarstvo, Šah, Badminton
Ostali športovi

Posto
(%)
100
80
70
60
40
20

Zbroj bodova iz točke 1. Do 4. povećava se u postotku za postotni iznos prema tabeli iz točke 5.

6. BROJ REGISTRIRANIH NATJECATELJA
Boduju se registrirani natjecatelji KLUBA pri nacionalnom ili županijskom strukovnom savezu.
Za financiranje seniora buduju se samo registrirani seniori i ml. seniori (seniorke, ml.
seniorke) kluba, a za financiranje mlađih dobnih skupina samo natjecatelji mlađih dobnih skupina.
Raspon
Više od 100
Od 71 do 100
Od 46 do 70
Od 31 do 45
Do 30

Bodova
50
30
20
15
10

7. BROJ KATEGORIZIRANIH SPORTAŠA
- potrebno priložiti važeću kategorizaciju HOO-a
Raspon
I kategorija
II kategorija
III kategorija
IV kategorija
V kategorija
VI kategorija

Bodova
100
60
30
20
10
5

Priznaju se bodovi najviše 10 kategoriziranih sportaša.
Za financiranje seniora buduju se samo kategorizirani seniori i ml. seniori (seniorke i ml.
seniorke) kluba, a za financiranje mlađih dobnih skupina samo kategorizirani natjecatelji mlađih
dobnih skupina.

8. BROJ DRŽAVNIH REPREZENTATIVACA
Broj državnih reprezentativaca uključuje sve reprezentativce u seniorskoj, mlađe seniorskoj, juniorskoj i
kadetskoj (ili mlađe juniorskoj) konkurenciji, koji su nastupili na službenim natjecanjima iz kalendara nacionalnih
saveza tijekom sportske sezone koja je prethodila bodovanju, odnosno u posljednjih godinu dana.
Državnim reprezentativcima smatraju se natjecatelji svih starosnih kategorija koji su nastupili za
reprezentaciju Hrvatske:
- na službenom ekipnom natjecanju iz međunarodnih kalendara natjecanja
- pojedinačno na svjetskom, europskom, balkanskom prvenstvu, Meditersnkim igrama i dr.
Kategorija
Seniori
Mlađi seniori
Juniori
Ml. Juniori, Kadeti

Bodovi
30
20
15
8

Za financiranje seniora buduju se samo reprezentativci seniori i ml. seniori (seniorke, ml.
seniorke) kluba, a za financiranje mlađih dobnih skupina samo reprezentativci natjecatelji mlađih
dobnih skupina.

9.TRADICIJA

Boduje se godina osnivanja kluba nositelja kvalitete.
Raspon
Više od 100
Više od 50
Više od 25
Više od 10

Bodova
50
30
20
15

10. STRUČNI KADAR
Boduje se najviše 5 trenera svake udruge i to za seniore najviše 2 a za mlađe dobne skupine najviše 3.
Boduju se samo treneri u stalnom radnom odnosu.

STATUS TRENERA
-

profesionalac – dokumentirati fotokopijom radne knjižice

20 bodova

Za svakog trenera potrebno je dostaviti dokaz o stručnoj osposobljenosti (licencu, diplomu, svjedodžbu,
uvjerenje).

II. ODREĐIVANJE UKUPNOG BROJA BODOVA – nositelja kvalitete Seniori
Ukupni broj bodova za pojedini klub dobije se:
Zbroj bodova iz točke 1. do 4. povećava se u postotku za postotni iznos prema tabeli iz točke 5.
Bodovima iz gornjeg stavka pribrajaju se bodovi iz točke 6 - 10.

III. ODREĐIVANJE UKUPNOG BROJA BODOVA – nositelja kvalitete –
Mlađe dobne skupine
Dodovanje po točkama 1,2,3. vrši se za svaku ekipu posebno a dobiveni zbroj bodova dijeli se sa brojem ekipa.
Ukupni broj bodova za pojedini klub dobije se:
Zbroj bodova iz točke 1. do 4. povećava se u postotku za postotni iznos prema tabeli iz točke 5.
Dobiveni broj bodova množi se sa brojem ekipa ( najviše 3 ) koje sudjeluju na službenom natjecanju iz kalendara
nacionalnog strukovnog saveza.
Bodovima iz gornjeg stavka pribrajaju se bodovi iz točke 6 - 10.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Za davanje tumačenja pojedinih odredbi ovog Pravilnika ovašćuje se Izvršni odbor Zajednice.
Izmjene i dopune Pravilnika donose se po postupku po kojim je donijet Pravilnik.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od dana donošenja.

Predsjednik
Mato Kljajić

