
PRIJEDLOG 

 

Na temelju članka 73. Statua Hrvatskog saveza športske rekreacije "Šport za sve" Upravni odbor na 

___.  svojoj sjednici održanoj ___________ 2011. godine u Zagrebu donio je 

 

PRAVILNIK 

o postupku predlaganja kandidata i kriterija za dodjelu medalja, priznanja i nagrada Hrvatskog 

saveza športske rekreacije "Šport za sve" 

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način predlaganja kandidata i kriteriji  koje kandidati trebaju 

ispunjavati da bi konkurirali za medalju, plaketu ili nagradu Hrvatskog saveza športske rekreacije 

"Šport za sve". 

 

Članak 2. 

Hrvatski savez športske rekreacije "Šport za sve" u toku jedne kalendarske godine može dodijeliti: 

- jednu medalju za životno djelo razvoja športske rekreacije "Prof. dr. sc. Mirko Relac" 

- osam godišnjih medalja za razvoj športske rekreacije "Prof. dr. sc. Mirko Relac" 

- godišnje nagrade za aktivnosti na lokalnom nivou "Igre za sve" 

- plaketa za provođenje obuke neplivača u Hrvatskoj 

 

KRITERIJI ZA DODJELU MEDALJE ZA ŽIVOTNO DJELO "PROF. DR. SC. MIRKO RELAC" 

Članak 3. 

Medalja za životno djelo za razvoj športske rekreacije "Prof. dr. sc. Mirko Relac" može se dodijeliti 

samo fizičkim osobama: 

- kandidat mora u području športske rekreacije mora djelovati najmanje 30 godina 

- da je dobitnik godišnje medalje za razvoj športske rekreacije "Prof. dr. sc. Mirko Relac" 

- da je registrirani član Hrvatskog saveza športske rekreacije "Šport za sve" članskom 

iskaznicom i registarskim brojem 



- svojim radom mora biti prepoznat u svojoj sredini aktivnošću i funkcijama u tijelima lokalnih i 

regionalnih organizacija športske rekreacije 

- prednost je kandidata koji su za svoj rad dobili priznanja i nagrade drugih športskih udruga i 

zajednica 

- ako je svojom angažiranošću doprinijeo stvaranju materijalih uvjeta za bavljenje športskom 

rekreacijom u svojoj sredini 

- da je aktivno sudjelovao u promidžbi športske rekreacije kroz bilo koji vid informacijskih 

medija 

- da je svojim znanstvenim radom doprinijeo razvoju športske rekreacije 

- da je svojim radom promovirao domicilnu sredinu koja je postala zapažena organizacija po 

programima športske rekreacije u Hrvatskoj 

Članak 4. 

Kandidati za medalju za životno djelo "Prof. dr. sc. Mirko Relac" moraju ispunjavati kriterije iz članka 

3. alinea 1, alinea 2 i alinea 3. 

Elementi ostalih kriterija pridonose povoljnijem rangiranju kandidata na listi za dodjelu medalje za 

životno djelo za razvoj športske rekreacije "Prof. dr. sc. Mirko Relac". 

 

KRITERIJI ZA DODJELU GODIŠNJE MEDALJE ZA RAZVOJ ŠPORTSKE REKREACIJE "PROF. DR. SC. 

MIRKO RELAC" 

Članak 5. 

Godišnja medalja za razvoj športske rekreacije "Prof. dr. sc. Mirko Relac" može se dodijeliti fizičkim 

osobama, udrugama, ustanovama i trgovačkim društvima koja doprinose razvoju i provode programe 

športske rekreacije u svojoj sredini. 

Godišnja nagrada za razvoj športske rekreacije "Prof. dr. sc. Mirko Relac" dodjeljuje se fizičkim 

osobama ako: 

- djeluju u provedbi i organizacije športske rekreacije najmanje 10 (deset) godina 

- je član Hrvatskog saveza športske rekreacije "Šport za sve" s članskom iskaznicom i 

registarskim brojem 

- je po djelatnosti priznata društvena ili stručna osoba u svojoj sredini 

- je angažiran u promociji športske rekreacije kroz različite medije informiranja 

- je promotor stručnog usavršavanja i prezentiranja iskustvenih saznanja u provedbi športske 

rekreacije 



Godišnja nagrada za razvoj športske rekreacije "Prof. dr. sc. Mirko Relac" dodjeljuje se udrugama, 

ustanovama i trgovačkim društvima za športsku rekreaciju po sljedećim kriterijima: 

- da joj je djelokrug rada provođenje i organizacija programa športske rekreacije 

- da kao pravna osoba djeluje u kontinuitetu najmanje 10 godina 

- da je programski obuhvaćeno cjelogodišnje razdoblje 

- da skrbi za osposobljavanje stručnih amaterskih i profesionalnih kadrova 

- da sudjeluje u programima Hrvatskog saveza športske rekreacije "Šport za sve" 

- da je putem zajednice ili županijskog saveza članica Hrvatskog saveza športske rekreacije 

"Šport za sve" 

Članak 6. 

Obvezni elementi kriterija za kandidiranje iz članka 5. su godine aktivnosti u športskoj rekreaciji i 

članstvo u Hrvatskom savezu športske rekreacije "Šport za sve". 

Članak 7. 

Posebnom odlukom Upravnog odbora Hrvatskog saveza športske rekracije "Šport za sve" imenuje se 

Odbor za dodjelu medalja za razvoj športske rekreacije "Prof. dr. sc. Mirko Relac". 

Članak 8. 

Rokove i tijek kandidiranja utvrđuje Odbor za dodjelu medalja za razvoj športske rekreacije "Prof. dr. 

sc. Mirko Relac" svojom odlukom.  

Članak 9. 

Odbor za dodjelu medalja za razvoj športske rekreacije "Prof. dr. sc. Mirko Relac" ima 5 (pet) članova 

od kojih barem 2 (dva) moraju biti dobitnici medalje za životno djelo za razvoj športske rekreacije 

"Prof. dr. sc. Mirko Relac". 

Ostala 3 (tri) člana odbora moraju biti iz sastava skupštine Hrvatskog saveza športske rekreacije 

"Šport za sve". 

Odluka odbora o dodjeli medalja je konačna. 

Članak 10. 

Medalja za razvoj športske rekreacije "Prof. dr. sc. Mirko Relac" rad je akademskog kipara Josipa 

Marinovića iz Zagreba i predstavlja stilizirani oblik obitelji. 

Medalja za životno djelo za razvoj športske rekreacije "Prof. dr. sc. Mirko Relac" dimenzija je 10×12 

cm, izrađena u bronci, a godišnja medalja za razvoj športske rekreacije "Prof. dr. sc. Mirko Relac" 

dimenzija je 5×6 cm, izrađena u bronci. 

 



Članak 11. 

Medalje za razvoj športske rekreacije "Prof. dr. sc. Mirko Relac" mogu se dodijeliti samo jednom istoj 

pravnoj ili fizičkoj osobi. 

 

Članak 12. 

Predlagači kandidata za medalje za razvoj športske rekreacije "Prof. dr. sc. Mirko Relac" mogu biti 

fizičke i pravne osobe uz valjanu dokumentaciju, koju u raspisu utvrdi Odbor za dodjelu medalja za 

razvoj športske rekreacije "Prof. dr. sc. Mirko Relac".  

 

KRITERIJI ZA DODJELU GODIŠNJIH PRIZNANJA ZA AKTIVNOSTI NA LOKALNOJ RAZINI "IGRE ZA SVE" 

Članak 13. 

Godišnja priznanja za aktivnosti na lokalnoj razini "Igre za sve" dodjeljuje se za aktivnosti provedene u 

okviru športske rekreacije Hrvatskog saveza športske rekreacije "Šport za sve" te za aktivnosti udruga, 

ustanova i trgovačkih društava. 

Članak 14. 

Upravni odbor Hrvatskog saveza športske rekreacije "Šport za sve" imenuje svojom odlukom 

Povjerenstvo za dodjelu godišnjih priznanja za aktivnosti na lokalnoj razini "Igre za sve"  (u daljnjem 

tekstu Povjerenstvo). 

Povjerenstvo ima predsjednika i 2 (dva) člana i sastavljeno je od predstavnika u skupštini Hrvatskog 

saveza športske rekreacije "Šport za sve". 

Članak 15. 

Upravni odbor Hrvatskog saveza športske rekreacije "Šport za sve" donosi odluku o godišnjim 

priznanjima za aktivnosti na lokalnoj razini "Igre za sve", na prijedlog Povjerenstva. 

Članak 16. 

Povjerenstvo izrađuje tehničke pripreme (tablice i elemente za prikupljanje podataka za aktivnosti na 

lokalnoj razini) i šalje županijskim savezima športske rekreacije na popunjavanje. 

Članak 17. 

Županijski savezi športske rekreacije dostavljaju podatke za sve udruge i članice u svojoj županiji s 

analitički vidljivim rezultatima za svaku članicu županijskog saveza. 

 

 

 



DODJELA MEDALJA ZA RAZVOJ ŠPORTSKE REKREACIJE "PROF. DR. SC. MIRKO RELAC" I GODIŠNJIH 

PRIZNANJA ZA AKTIVNOSTI NA LOKALNOJ RAZINI "IGRE ZA SVE" 

 

Članak 18. 

Nadležna tijela odluke o dodjeli medalja za razvoj športske rekreacije "Prof. dr. sc. Mirko Relac" i 

godišnjih priznanja za aktivnosti na loklanoj razini "Igre za sve" moraju donijeti do kraja siječnja za 

prethodnu godinu. 

 

 

Članak 19. 

Dodjela medalja i priznanja dobitnicima bit će upriličena na svečanoj sjednici skupštine Hrvatskog 

saveza športske rekreacije "Šport za sve" u povodu Dana športske rekreacije Hrvatske (u pravilu prvi 

tjedan mjeseca veljače). 

 

DOJELA PLAKETE ZA OBUKU NEPLIVAČA 

Članak 20. 

Plaketa za obuku neplivača dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama koje u okviru svoje djelanosti 

rade na obuci neplivača i populariziraju aktivnosti u vodi kao zdravog načina života. 

Članak 21. 

Odbor za obuku neplivača Hrvatskog saveza športske rekreacije "Šport za sve" raspisuje natječaj za 

dodjelu Plakete za obuku neplivača u godini održavanja Savjetovanja o obuci neplivača. 

Odluku za dodjelu Plakete za obuku neplivača donosi Odbor za obuku neplivača Hrvatskog saveza 

športske rekreacije "Šport za sve" na temelju natječaja. 

Članak 22. 

Savjetovanje o obuci neplivača održava se svake druge godine. 

Članak 23. 

Za period između 2 (dva) savjetovanja može se dodijeliti najviše 5 (pet) Plaketa za obuku neplivača. 

Kandidirati se mogu pravne i fizičke osobe. 

Ista fizička ili pravna osoba može biti više puta dobitnik Plakete o obuci neplivača. 

 

 



OPĆE ODREDBE 

Članak 24. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja na sjednici Upravnog odbora Hrvatskog saveza 

športske rekreacije "Šport za sve", a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine. 

Članak 25. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dodjeli medalja za razvoj športske 

rekreacije u Hrvatskoj od ________. 

 

 

                                                                                                        PREDSJEDNIK: 

Prof.emeritus dr. sc. Vladimir Findak 


