Izvršni odbor Plivačkog kluba Osijek Žito na sjednici Izvršnog odbora održanoj
27. rujna 2013. godine donio je dopunjeni i izmijenjeni
Pravilnik o nagrađivanju i stipendiranju
Članak 1.
Ovaj pravilnik propisuje uvjete i određuje načine nagrađivanja i stipendiranja članova
Plivačkog kluba Osijek Žito.
Nagrađivanje
Članak 2.
Svi članovi Kluba imaju pravo biti nagrađeni za svoj doprinos napretku djelovanja
Kluba i postignute sportske rezultate.
Doprinos napretku Kluba posebno je predani rad na unapređenju uvjeta rada Kluba i
pribavljanje sponzorskih i donatorskih sredstava.
Članak 3.
Za rad koji je rezultirao poboljšanjem uvjeta djelovanja Kluba u organizacijskom,
tehničkom, stručnom, financijskom ili društveno korisnom smislu član Kluba može biti
nagrađen plaketom, zahvalnicom, pokalom ili odgovarajućim materijalnim darom.
Članak 4.
Odluku o vrsti nagrade na prijedlog tijela Kluba ili člana Kluba donosi na sjednici
Izvršni odbor Kluba većinom glasova.
Članak 5.
Vrijednost materijalnog dara ovisi o trenutnim financijskim mogućnostima Kluba, ali
ne može biti veća od jedne prosječne plaće u Republici Hrvatskoj.
Članak 6.
Nagrada se istoj osobi može dodijeliti samo jednom u kalendarskoj godini.
Članak 7.
Za rad koji je rezultirao pribavljanjem sponzorskih ili donatorskih financijskih
sredstava član Kluba može biti nagrađen novčanom nagradom.
Visina novčane nagrade iznosit će 20 % ukupnog iznosa koji je član kroz angažiranje
sponzora ili donatora priskrbio klubu te će tim sredstvima biti financirane potrebe
Kluba i članova Kluba. Vrstu namjene sredstava (podmirivanje članarine, financiranje
natjecanja, priprema, nabavke opreme i sl.) odredit će član koji je priskrbio sredstava.

Članak 8.
Za nagrađivanje postignutog sportskog rezultata utvrđuju se sljedeće kategorije:
- najbolji plivač kluba za proteklu godinu (u muškoj i u ženskoj kategoriji
zasebno)
- najvrjedniji postignuti rezultat u protekloj godini prema LEN tablici
- postavljanje novog državnog rekorda
Najbolji plivač je kategorija u kojoj konkuriraju svi plivači kluba od kadeta do
seniora.
Kriteriji za odabir najboljeg plivača su:
1. vrijednost ostvarenih rezultata na službenim natjecanjima
2. broj nastupa na natjecanjima
3. broj odrađenih treninga
4. uspjeh u školi
Najbolji plivač kluba dobit će materijalni dar čija vrijednost ne može biti veća od
1.000,00 kuna.
Izvršni odbor može donijeti odluku o dodjeli stimulativnih simboličnih nagrada i
drugim uspješnim plivačima.
Najvrjedniji rezultat je rezultat koji po LEN tablicama donosi najviše bodova. Plivač
koji ostvari najvrjedniji rezultat nagrađuje se darom čija vrijednost ne može biti veća
od 1.000,00 kuna.
Postavljanje novog državnog rekorda priznatog od strane HPS-a u bilo kojoj od
kategorija nagrađuje se darom, čija vrijednost ne može biti veća od 1.000,00 kuna.
Ukoliko se rekord postavi više puta na jednom natjecanju, nagradit će se samo
jednom.
Članak 9.
Odluku o nagrađivanju postignutog sportskog rezultata donosi Izvršni odbor temeljem
izvješća glavnog trenera dokumentiranog odgovarajućim zapisnicima odnosno
podacima, a sukladno trenutnim financijskim mogućnostima kluba.
Izvršni odbor Kluba može donijeti odluku o nagrađivanju trenera za postignute
rezultate.
Članak 10.
Plivači mogu ostvariti pravo na nagrađivanje ukoliko tijekom natjecateljske sezone
ostvare vrijedan rezultat u jednoj, odnosno dvije plivačke discipline.
Plivače za nagrađivanje predlaže glavni trener uz dokumentirane rezultate.
Bodovni prag za ostvarivanje nagrade, ovisno o kategoriji iznosi:




kadeti i kadetkinje
mlađi juniori
mlađe juniorke

460 LEN bodova
560 LEN bodova
550 LEN bodova








juniori
juniorke
mlađi seniori
mlađe seniorke
seniori
seniorke

660 LEN bodova
650 LEN bodova
710 LEN bodova
700 LEN bodova
750 LEN bodova
740 LEN bodova

Ukoliko natjecatelj tijekom jedne sezone ima dva rezultata iz različitih disciplina
vrjednija od normiranih bodova, ima pravo na dodatnih 50% vrijednosti nagrade.
Odluku o visini i načinu isplaćivanja nagrade donosi Izvršni odbor.
Stipendiranje
Članak 11.
Izvršni odbor može odlučiti o dodjeli posebne stipendije aktivnom članu Kluba na
osnovu zalaganja na treninzima, postignutim rezultatima i radu s mlađim
kategorijama plivača te ostalih poslova koji su u službi djelovanja i napretka Kluba.
Stipendija traje do Odluke o opozivu stipendije koju donosi Izvršni odbor na prijedlog
glavnog trenera, ili samostalno ukoliko zaključi da su prestali razlozi za dodjelu
stipendije.

Predsjednik kluba:

Ivica Herek

