Temeljem odredbi Članaka 30., Statuta Hrvatskog boćarskog saveza (u daljnjem tekstu: HBS),
Skupština Hrvatskog boćarskog saveza, na sjednici održanoj 19. prosinca 2015. godine donosi

PRAVILNIK
O KRITERIJIMA I POSTUPKU IZBORA NAJBOLJE/G IGRAČA/ICE I DODJELI NOVČANIH
NAGRADA

Članak 1.
1) Ovim pravilnikom određuju se okvirni kriteriji za nominiranje, te postupci nominiranja
kandidata i izbor najbolje/g igrača/ice Hrvatskog boćarskog saveza za tekuću godinu i
pravila za dodjelu novčanih nagrada.
I. IZBOR NAJBOLJIH IGRAČA I IGRAČICA
Članak 2.
1) Izbor najbolje/g igrača/ice HBS-a vrši Izvršni odbor HBS-a na osnovu ovog Pravilnika i
ostvarenih rezultata. Nominaciju za izbor najbolje/g igrača/ice vrši tročlana komisija koju
imenuje Izvršni odbor.
Članak 3.
1) Izbor najboljeg igrača/ice Hrvatskog boćarskog saveza za tekuću godinu vrši se u slijedećim
kategorijama:
a. najbolji kadet
b. najbolji junior
c. najbolji igrač do 23. godine
d. najbolji senior
e. najbolja igračica

2) U postupak bodovanja za nominaciju najboljih igrača u kategorijama navedenim u stavkama
a. b. i c. igračima se u obzir uzimaju i rezultati koje su u tekućoj godini eventualno ostvarili
i u starijim dobnim uzrastima od uzrasta za koji se bodovanje vrši.
Članak 4.
1) Proglašenje i dodjela priznanja za najbolje/g igrača/ice dodjeljuje se na svečanom djelu
godišnje Skupštine Hrvatskog boćarskog saveza.
2) Proglašenja i priznanja se mogu dodijeliti i u drugim svećanim prilikama o čemu odlučuje
Izvršni odbor HBS-a.
Članak 5.
1) U kategorijama iz Članka 3. ovog Pravilnika kandidati za izbor nominiraju se isključivo
temeljem ostvarenih športskih rezultata u određenoj kalendarskoj godini od 1. siječnja do
31. prosinca.
Pravilnik o kriterijima i postupku izbora najbolje/g igrača/ice, prosinac 2015.

|1

Članak 6.
1) U kategorijama navedenim u Članku 3. ovog Pravilnika igrači/ce se natječu u pojedinačnim
disciplinama, njima se pripisuju i rezultati ostvareni u ekipnom natjecanju.
2) U postupak bodovanja za nominaciju najboljih igračica i igrača u obzir se uzimaju isključivo
rezultati koje su igračice i igrači na pojedinačnim međunarodnim natjecanjima ostvarili kao
reprezentativci Hrvatske, te na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske, a u ekipnim
natjecanjima kao članovi hrvatskih klubova.
Članak 7.
1) Kandidati se nominiraju temeljem uspješnih športskih rezultata na službenim natjecanjima:
a) Liga natjecanja
b) Prvenstvo države
c) Kup natjecanja
d) Mediteranske igre
e) Europsko prvenstvo
f)

Kup europskih prvaka

g) Svjetsko prvenstvo
h) Svjetske igre
2) U svakoj od gore navedenih kategorija boduje se rezultat do osvojenog četvrtog (4) mjesta,
osim u kategoriji pod stavkom c.
3) Pored ostvarenih rezultata na navedenim natjecanjima u ovom članku u postupak
bodovanja za nominaciju najbolji igračica i igrača boduje se i izjednačavanje dosadašnjih
svjetskog ili hrvatskog rekorda, odnosno postavljanje novog svjetskog ili hrvatskog rekorda
u pojedinoj disciplini.
Članak 8.
1) Način bodovanja:
NATJECANJE

1. MJESTO

2. MJESTO

3. MJESTO

4. MJESTO

Liga

5 bodova

3 boda

2 boda

1 bod

Prvenstvo hrvatske

5 bodova

3 boda

2 boda

1 bod

Kup

4 boda

2 boda

Mediteranske igre

12 bodova

10 bodova

8 bodova

7 bodova

Europsko prvenstvo

15 bodova

13 bodova

11 bodova

10 bodova

Kup europskih prvaka 7 bodova

5 bodova

3 boda

2 boda

Svjetsko prvenstvo

20 bodova

15 bodova

12 bodova

10 bodova

Svjetske igre

12 bodova

10 bodova

8 bodova

7 bodova
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Svjetski rekord (novi ili izjednačen)

20 bodova

Hrvatski rekord (novi ili izjednačen)

10 bodova

Članak 9.
1) Komisija za nominaciju izbora najbolje/g igrača/ice Hrvatskog boćarskog saveza u svakoj
kategoriji predlaže tri (3) kandidata koji imaju najviše bodova.
2) U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova Izvršni odbor HBS-a svojom
odlukom odlučuje o najboljem igraču/ici. Odluka Izvršnog odbora o izboru najbolje/g
igrača/ice je konačna.
II. NOVČANE NAGRADE
Članak 10.
1) Pravo na novčane nagrade imaju igrači/ice HBS-a za ostvarene rezultate u pojedinačnim
disciplinama, paru i štafeti, sukladno financijskim mogućnostima i posebnoj odluci Izvršnog
odbora HBS-a.
Članak 11.
1) Sredstva za financiranje nagrada trebaju biti predviđena u financijskom planu.
Članak 12.
1) Novčana nagrada sportašu/ici za sportska ostvarenja isplaćuje se na žiro-račun primatelja
nagrade u skladu s odredbama pozitivnih propisa o porezu na dohodak i drugim obveznim
davanjima.
Članak 13.
1) Na odluku o donošenju novčane nagrade može se podnijeti prigovor Izvršnom odboru u
roku od 15 dana od primitka odluke o isplati nagrada.
Članak 14.
1) Novčana nagrada dodjeljuje se osvajačima zlatnih medalja na svjetskim i europskim
prvenstvima i onima koji izjednače postojeći ili postave novi svjetski rekord.
2) U kadetskoj konkurenciji prvaci Hrvatske bit će nagrađeni sportskom opremom.
Članak 10.
1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti prethodni Pravilnik o kriterijima i
postupku izbora najbolje/g igrača/ice.

U Rijeci, 19. prosinca 2015.
Ur.br.: 548/2015.

Predsjednik HBS-a
Dragan Putica
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