На основу члана 5.става 3.Одлуке о установљену награде “ЈОВАН МИКИЋ СПАРТАК” од
14. новембра 1967. године,Управни одбор Спортског савеза Војводине објављује:

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДЕ
“ЈОВАН МИКИЋ СПАРТАК”
ЗА 2020.ГОДИНУ

ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ :
Утврђени од стране Управног одбора Спортског савеза Војводине, на седници
одржаној 29.10.2020. године, на основу којих ће се Награда додељивати
најистакнутијим спортистима, тренерима, спортским судијама, спортским
организацијама, спортским радницима, спонзорина-донаторима спорта, као и за
животно дело.
Награда се додељује појединцима и спортским организацијама на територији
АП Војводине.

1. ЗА СПОРТИСТЕ
 постизање резултата високе међународне вредности у сениорској конкуренцији,
појединачно, односно појединачни допринос који је пресудно утицао на екипни
пласман у оквиру државне репрезентације, а нарочито у години у којој се
награда додељује. Награда се додељује у мушкој и женској конкуренцији за
најбољи резултат у текућој години по унапред одређеним критеријумима.
Критеријум за сениоре-ке:







ОИ пласман до 7. места
СП пласман до 5. места
ЕП пласман до 3. места
Универзијада пласман до 3. места
МИ пласман до 3. места
Студентско првенство света 1.-2. Место

2. СПОРТИСТИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
 постизање резултата високе међународне вредности у сениорској конкуренцији,
појединачно, односно појединачни допринос који је пресудно утицао на екипни
пласман у оквиру државне репрезентације, а нарочито у години у којој се
награда додељује. Награда се додељује у мушкој и женској конкуренцији за
најбољи резултат у текућој години по унапред одређеним критеријумима.
Критеријум за сениоре-ке:
 ПОИ пласман до 7. места
 СП пласман до 5. места
 ЕП пласман до 3. места

3. ЗА ТРЕНЕРЕ
 Изузетан стручни рад који се огледа конкретном
доприносу и утицају на постигнуте врхунске
резултате спортиста
 Изражени и потврђени педагошки квалитет у раду са
свим категоријама
 Стално стручно усавршавање
 Примена утврђених и савремених метода тренинга
 Учешће на семинарима и усавршавање
 Истакнути резултат, унапређење врхунског спорта.
 Истакнути резултат у раду са млађим категоријама
 Дугогодишњи рад са екипом или појединцем и
постизање врхунских резултата

4. ЗА СПОРТСКЕ СУДИЈЕ
 дугогодишња изузетно плодна и запажена судијска активност на домаћим
такмичењима и суђење на такмичењима највишег међународног ранга.

5. ЗА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

(спортски

клубови, грански и општински савези)

 вишегодишњи резултати у масовном окупљању деце, омладине и одраслих
ради активног бављења спортом и спортским активностима,
 успешно организован и добро постављен стручни рад са свим категоријама
чланства, резултати у подизању физичких способности чланства,
 постизање врхунских резултата кроз дужи период.
 рад на популаризацији спорта код младих .
Градском/Општинском спортском савезу - организацији: за спортске и такмичарске
резултате основних организација које чине тај савез, за број и квалитет масовних
спортских активности и манифестација, резултате у настојањима да се повећа број
основних спортских организација, рад на организовању усавршавања стручног кадра,
борбу против свих негативних појава у спорту и резултате у тој борби, испољене
организаторске способности руководства савеза у задовољавању потреба својих
чланица од заједничког интереса, континуитет у раду и допринос у остваривању
заједничких програма у оквиру Спортског савеза Војводине.
Гранском савезу - за изузетне спортске такмичарске резултате који су постигли њени
чланови у земљи и иностранству, на службеним међународним или националним
спортским такмичењима. Код приближно једнаких такмичарских резултата предност
ће имати она организација која окупља већи број клубова и спортиста.

Спортски клубови - за изузетне спортске такмичарске резултате који су постигли у
земљи и иностранству, на службеним међународним или националним спортским
такмичењима. Постизање врхунских резултата кроз дужи временски период, рад на
популаризацији спорта. Вишегодишњи резултати у масовном окупљању деце,
омладине и одраслих ради активног бављања спортом и спортским активностима, као
и стручни рад са свим категоријама.

6. СПОРТСКИ РАДНИЦИ
 за дугогодишњи рад у спорту, спортским организацијама и органима,
 допринос у афирмацији спорта ( наука, медицина, медији).
 Спортски функционери: унапређење спортске праксе, организација у области
спорта, допринос постизању врхунских резултата спортиста, допринос у
истраживачко развојном раду.

7. ВРХУНСКО-СПОРТСКО ДОСТИГНУЋЕ
 за достигнућа у неолимпијским и у олимпијским спортовина -неолимпијске
дисциплине
 изузетни спортски резултати се оцењују на основу такмичарског пласмана,
рекорда и подвига у специфичним спортовима.

8. ''ФЕР – ПЛЕЈ''
 ова награда се може доделити појединцу или екипи за изузетан гест или
понашање пре, током и после спортског догађаја. Основни циљ је пример, сам
чин или акт извршавања и испуњавања основних вредности спорта.

9. СПОНЗОРИ-ДОНАТОРИ СПОРТА
 предузећа, привредна друштва и друге привредне организације које кроз дужи
временски период, путем спонзорства-донаторства, помажу спортским
организацијама и спортистима у АП Војводини, доприносећи стварању услова
за постизање врхунских спортских резултата, развоју и популаризацији спорта.

10. ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО
 за награду која се додељује за животно дело, могу се предлагати изузетни
појединци из свих категорија према основним критеријумима.
 У овој категорији доделиће се признање за вишегодишњи допринос у развоју и
унапређењу спорта.

Кандидати за награду “Јован Микић Спартак” треба да испуњавају основне
критеријуме утврђене у овом конкурсу.
Одлуку о додели Награде доноси Жири, кога именује Управни одбор Спортског
савеза Војводине. Сваком добитнику Награде додељује се статуа и диплома.
Награда се додељује само једанпут у истој категорији. Ранији добитник може
поново конкурисати за доделу награде у категорији за животно дело, сходно спортским
резултатима, радом у спорту и критеријумима наведеним у овом Конкурсу.
Кандидате за награђивање могу предлагати искључиво чланице ССВ – грански и
градски/општински спортски савези на основу иницијалних предлога спортских
организација и друштава.
У предлогу назначити за коју се категорију предлажу кандидати-организације.
Предлози за додељивање Награде подносе се у два примерка .
ДАТУМ ДОСТАВЕ ПРЕДЛОГА: 20.11.2020.године
ПРЕДЛОЗИ СЕ УПУЋУЈУ у ДВА ШТАМПАНА ПРИМЕРКА на адресу : СПОРТСКИ САВЕЗ
ВОЈВОДИНЕ – за награду “ Јован Микић Спартак “ , 21000 НОВИ САД , Масарикова 25/1
И ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОШТОМ на адресу Савеза e-mail: office@ssv.rs
Тачан датум и место доделе Награде биће накнадно одређени.

Предсeдник
Спортског савеза Војводине
Слободан Бошкан

