Vyhlášení ankety „Nejúspěšnější sportovec Chrudimska roku 2016“
Pořadatel : Sportovní unie Chrudimska
Chrudimský deník
Město Skuteč
Sport Action s.r.o.
Partneři : Města Chrudim, Hlinsko, Heřmanův Městec, Slatiňany, Chrast, Luže, Seč,
Ronov nad Doubravou, Nasavrky, Proseč a Třemošnice
Nominace : TJ-SK, sportovní svazy a ostatní sportovní spolky Chrudimska,
novináři, sportovní osobnosti, starostové měst, sponzoři a čtenáři
Kategorie (počet vyhodnocených) :
1. Jednotlivci mládež - 3
2. Jednotlivci dospělí - 3
3. Kolektivy mládeže - 3
4. Kolektivy dospělých – 3
5. Trenéři – 3
6. Kolektivy vesnických TJ/SK - 1
7. Handicapovaní sportovci – 1
8. Veteráni - 1
9. Síň slávy - 1
10. Cena fair play – 1
11. Krajánek - 1
U kategorií číslo 1 až 5 se bude určovat pořadí na 1. až 3. místě !
Hodnocení :
a) čtenářská anketa
- hlasují čtenáři prostřednictvím hlasovacích kuponů na základě zveřejněné
nominace sportovců a kolektivů v Chrudimském deníku (1 sportovec napříč
všemi kategoriemi)
b) Odborná komise (jmenovaná pořadatelem, tj. hlasy odborníků – novinářů – VIP)
- určí konečné pořadí ankety vyplněním hlasovacích kuponů ve všech devíti
kategoriích
Bodové hodnocení : 1. místo
2. místo
3. místo

3 bodů
2 bodů
1 bodů

V případě, že dojde k bodové shodě rozhoduje o pořadí větší počet prvních míst, druhých atd.
Komisí vyhodnocený sportovec musí se svou nominací vyjádřit písemný souhlas !

Podmínkou je členství v tělovýchovné jednotě a sportovním klubu nebo jiném spolku,
které se zabývá sportovní činností na území regionu Chrudimsko mimo kategorie č. 11
„Krajánek“ !!!
Nominovat lze sportovce dle výše uvedených kategorií za dosažené sportovní výsledky v roce
2016 (například za účast nebo přední umístění ve světových, evropských a domácích
soutěžích). Do kategorie č. 9 „síň slávy“ lze navrhovat zasloužilé funkcionáře a bývalé
vynikající sportovce. Do kategorie č. 11 „krajánek“ – odchovance našich klubů, kteří nyní
působí mimo region Chrudimsko.

Nominace musí obsahovat :
-

uvedení jména a příjmení, roku narození /jednotlivci/
kontaktní adresu sportovce (telefon, email)
název kolektivu /kolektivy/
klubová příslušnost k TJ/SK či spolku
výčet sportovních výsledků a umístnění v soutěžích roku 2016, u trenérů
výsledky jejich svěřenců, u „síně slávy“ a „ceny fair play“ uveďte
podrobnější zdůvodnění vašeho návrhu.

Termín pro zaslání nominací je do 9.12.2016 na tuto adresu:
Sportovní unie Chrudimska
V Průhonech 685
537 03 Chrudim
e-mail: vcizinsky@quick.cz
Do výše uvedeného termínu lze návrhy rovněž podávat přímo na internetové adrese:
http://chrudim.cuscz.cz/index.php?d1=anketa.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční na galavečeru dne 25.1.2017 od 18,00 hodin ve
Skutči – Kulturní klub.
Pozvánky na slavnostní vyhlášení :
pořadatel zajistí dva druhy pozvánek, přičemž kapacita Kulturního klubu je cca 250 lidí.
Vstupenky – zdarma – zajistí agentura Sport Action s.r.o., distribuci vyhodnoceným –
Sportovní unie Chrudimska, ostatním hostům – redakce Chrudimského deníku a Informační
centrum města Skuteč .

