Zagreb, 1. lipnja 2021.
Izvršni odbor Hrvatskog akademskog sportskog saveza je na 14. sjednici održanoj 27. svibnja 2021.
donio odluku o pokretanju Natječaja.

Natječaj za odabir tehničkih delegata i zamjenika tehničkih delegata Hrvatskog
akademskog sportskog saveza
I.
Svi izrazi koji se koriste u tekstu Natječaja, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.
II.
Raspisuje se natječaj za odabir tehničkih delegata i zamjenika tehničkih deleg ata Hrvatskog
akademskog sportskog saveza u sportovima:
-

Nogomet
Košarka
Odbojka
Rukomet
Futsal
Košarka 3x3
Odbojka na pijesku
Judo
Karate
Taekwondo
Tenis
Stolni tenis
Squash
Badminton
Šah
Plivanje
Vaterpolo
E-sport
Kros

Kandidati se biraju na rok od 4 godine počevši od sezone 2021./2022. Ista osoba ne može biti
tehnički delegat u više sportova.
III.
Obaveze tehničkih delegata/zamjenika tehničkih delegata:
-

Predlaže promjene u propozicijama natjecanja
Predlaže sustav natjecanja
Utvrđuje, u suradnji sa sportskim direktorom i tehničkim organizatorom raspored i
lokacije natjecanja te priprema raspise natjecanja
Kontrolira provođenje svih akata i odluka Saveza koje se odnose na provođenje
natjecanja

-

Sudjeluje na sastancima s predstavnicima sportskih saveza vezano uz pripremu i
organizaciju natjecanja
U suradnji sa sudačkim udruženjima delegira suce/pomoćne suce/zapisničare i druge
osobe nužne za provedbu natjecanja
Obavlja sve druge poslove sukladno važećim pravilnicima i odlukama Saveza

IV.
Natječaj će se provesti u razdoblju od 1.6.2021. godine do 1.8.2021. godine.
V.
Rok za dostavu prijava je 1.8.2021. zaključno do 12.00 sati do kada ponude moraju biti
zaprimljene na mail sport@unisport.hr i info@unisport.hr s naznakom „Izbor tehničkog
delegata/delegatkinje i zamjenika/zamjenice“. Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat
će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu.
VI.
Sve prijave zaprimljene nakon navedenog roka neće se razmatrati.
VII.
Prilikom prijave za kandidate je potrebno dostaviti:
- Životopis
- Ostale dokumente koji će potvrditi kvalificiranost za prijavu i dokazati osposobljenost
za obavljanje zadataka tehničkog delegata/zamjenika tehničkog delegata (npr. pismo
preporuke, dokaz o obavljanju slične djelatnosti i dr.)
Tehničke delegate i zamjenike tehničkih delegata mogu predložiti članovi HASS -a i nacionalni
sportski savezi. Svaka prijava mora sadržavati prijedlog tehničkog delegata i njegovog
zamjenika. Od ukupnog broja tehničkih delegata i zamjenika tehničkih delegata minimalno 20%
potvrđenih kandidata biti će žene.
VIII.
Evaluacija zaprimljenih kandidatura vršiti će se od 1. 8. do 1.9. Za kandidate koji ne pristupe
razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu.
IX.
Na prijedlog sportskog direktora, odluku o izboru tehničkih delegata/zamjenika tehničkih
delegata donijeti će Izvršni odbor HASS-a na prvoj sjednici nakon završetka natječaja.
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