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O b r a z l o ž e n j e

Europski plivački saveza (LEN) odlučio je Gradu Rijeci povjeriti domaćinstvo i pokroviteljstvo nad 
značajnim međunarodnim vaterpolskim natjecanjem „LEN Europa kup – Super finalni turnir 2018.“.

LEN Europa kup – Super finalni turnir 2018. predstavlja završnu fazu novog europskog vaterpolo 
natjecanja koje za cilj ima ponajprije dodatnu promociju vaterpola. 

Nakon uspješno odigranog kvalifikacijskog turnira u Splitu, Rijeka bi prihvaćanjem domaćinstva i 
pokroviteljstva nad finalnim turnirom ugostila osam najboljih europskih, a time ujedno i svjetskih 
vaterpolskih ekipa -  Hrvatske, Mađarske, Italije, Grčke, Španjolske, Francuske, Srbije i Crne Gore.

Uz Grad Rijeku kao domaćina i pokrovitelja, učešće u održanju ovog značajnog međunarodnog 
natjecanja uzeti će i Zajednica sportskih udruga grada Rijeke „Riječki sportski savez“ kao 
suorganizator – tehnički realizator natjecanja i Hrvatski vaterpolo savez kao organizator.

LEN Europa kup – Super finalni turnir 2018. planira se održati na kompleksu Bazeni Kantrida u 
razdoblju od 5. do 8. travnja 2018. godine, uz održavanje treninga u jutarnjim satima, te utakmica u 
poslijepodnevnim i večernjim satima.

U četiri dana trajanja turnira, posjetitelji na Bazenima Kantrida i TV gledatelji moći će uživati u 16 
izuzetno atraktivnih utakmica i vrhunskom vaterpolu svjetske kvalitete, uz dodatnu promociju naših 
zlatnih „barakuda“, svjetskih vaterpolo prvaka.

Grad Rijeka dokazani je uspješni domaćin brojnih vaterpolskih natjecanja, poput Svjetskih 
juniorskih vaterpolskih prvenstava održanih 2011. godine, zatim utakmica klupske Lige prvaka i 
Finalnog turnira vaterpolske Lige prvaka, kao i jakih međunarodnih seniorskih i juniorskih 
vaterpolskih turnira, uz primljene brojne pohvale međunarodnih organizacija.

Dobivanje domaćinstva nad ovim značajnim međunarodnim natjecanjem predstavlja veliko 
priznanje Gradu Rijeci i riječkom vaterpolskom sportu od strane Europskog plivačkog saveza i 
svojevrsnu nagradu za sam uložen trud u razvoj vaterpola u našoj sportskoj zajednici.

Održavanje ovoga natjecanja u Rijeci svakako će doprinijeti daljnjem promicanju vaterpola u našoj 
zajednici, u kojoj uživa dugotrajnu tradiciju, kao i dodatno potaknuti mlade na bavljenje istim.

Bazeni Kantrida, kao reprezentativni gradski sportski kompleks koji svojim brojnim korisnicima 
omogućuje visoke europske standarde za bavljenje svim plivačkim sportovima, ovime dobivaju 
dodatnu vrijednost u funkciji aktivnog promicanja vrijednosti bavljenja sportom.

Upravo iz navedenih razloga držimo opravdanim prihvatiti domaćinstvo i pokroviteljstvo nad 
navedenom značajnom međunarodnom sportskom manifestacijom.

S naslova domaćinstva i pokroviteljstva predlaže se odnosno preporuča podržati predmetnu 
manifestaciju na način i u svemu kako slijedi:

 Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu zadužuje se koordinirati sve aktivnosti 
vezane za manifestaciju, osigurati sufinanciranje iste s naslova pokrića troškova prijevoza 
sudionika i osiguranja, po izvršenom obračunu stvarno počinjenih troškova, unutar 
Aktivnosti „Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima“, odobriti 
odnosno osigurati korištenje kompleksa Bazeni Kantrida bez plaćanja naknade, za potrebe 
održanja treninga i utakmica iz programa manifestacije, unutar razdoblja od 5. do 8. travnja 
2018. godine, te zaključiti odgovarajući ugovor sa Zajednicom sportskih udruga grada 
Rijeke „Riječki sportski savez“,

 Odjel gradske uprave za komunalni sustav zadužuje se odobriti odnosno osigurati, bez 
plaćanja naknade, korištenje 20 komada ograda, unutar razdoblja od 5. do 8. travnja 2018. 
godine,



 Odjel gradske uprave za kulturu zadužuje se odobriti odnosno osigurati, bez plaćanja 
naknade, prijevoz i postavljanje bine dimenzija 1m x 12m x 40cm visine i 2 bočne 
stepenice, u srijedu 04. travnja 2018. godine, te demontažu i odvoz bine u ponedjeljak, 9.
travnja 2018. godine,

 TD „Rijeka sport“ preporuča se pripomoći održavanju manifestacije na način da, bez 
plaćanja naknade, osigura potrebne uvjete za održavanje treninga i utakmica iz programa 
manifestacije na kompleksu „Bazeni Kantrida“, korištenje 200 komada stolica, 20 komada 
stolova i potrebnog broja bijelih stupića sa konopom, unutar razdoblja od 5. do 8. travnja 
2018. godine,

 TD „Rijeka plus“ preporuča se pripomoći održavanju manifestacije na način da, bez 
plaćanja naknade, odobri odnosno osigura korištenje 3. etaže javne garaže „Bazeni 
Kantrida“, unutar razdoblja od 5. do 8. travnja 2018. godine i radnog vremena javne garaže.

Slijedom navedenoga, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese sljedeći 

Z a k lj u č a k

1. Prihvaća se domaćinstvo i pokroviteljstvo Grada Rijeke nad značajnim međunarodnim 
vaterpolskim natjecanjem „LEN Europa kup – Super finalni turnir 2018.“, Rijeka, 5. do 8. 
travnja 2018. godine, u organizaciji Hrvatskog vaterpolskog saveza i Zajednice sportskih 
udruga grada Rijeke „Riječki sportski savez“ kao suorganizatora – tehničkog realizatora 
natjecanja.

2. Grad Rijeka će s naslova domaćinstva i pokroviteljstva podržati manifestaciju iz točke 1. 
ovoga Zaključka na način i u svemu kako slijedi:

 Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu zadužuje se koordinirati sve aktivnosti 
vezane za manifestaciju, osigurati sufinanciranje iste s naslova pokrića troškova 
prijevoza sudionika i osiguranja, po izvršenom obračunu stvarno počinjenih troškova, na 
teret razdjela 007, Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2018. godinu, 
Aktivnosti „Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima“, 
odobriti, bez plaćanja naknade, korištenje kompleksa Bazeni Kantrida za potrebe 
održanja treninga i utakmica iz programa manifestacije, unutar razdoblja od 5. do 8. 
travnja 2018. godine, te zaključiti odgovarajući ugovor sa Zajednicom sportskih udruga 
grada Rijeke „Riječki sportski savez“,

 Odjel gradske uprave za komunalni sustav zadužuje se odobriti odnosno osigurati, bez 
plaćanja naknade, korištenje 20 komada ograda, unutar razdoblja od 5. do 8. travnja 
2018. godine,

 Odjel gradske uprave za kulturu zadužuje se odobriti odnosno osigurati, bez plaćanja 
naknade, prijevoz i postavljanje bine dimenzija 1m x 12m x 40cm visine i 2 bočne 
stepenice, u srijedu 04. travnja 2018. godine, te demontažu i odvoz bine u ponedjeljak,
9. travnja 2018. godine.

3. Preporuča se TD Rijeka sport da pripomogne održavanju manifestacije iz točke 1. ovoga 
Zaključka na način da, bez plaćanja naknade, osigura potrebne uvjete za održavanje 
treninga i utakmica iz programa manifestacije na kompleksu „Bazeni Kantrida“, korištenje 
200 komada stolica, 20 komada stolova i potrebnog broja bijelih stupića sa konopom,  
unutar razdoblja od 5. do 8. travnja 2018. godine.

4. Preporuča se TD Rijeka plus da pripomogne održavanju manifestacije iz točke 1. ovoga 
Zaključka na način da, bez plaćanja naknade, odobri odnosno osigura korištenje 3. etaže 
javne garaže „Bazeni Kantrida“, unutar razdoblja od 5. do 8. travnja 2018. godine i radnog 
vremena javne garaže.
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