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M o r a v s k o s l e z s k ý    k r a j

Všesportovní kolegium Moravskoslezského kraje


V  Ostravě 27. 10. 2015


Vážení sportovní přátelé,                                                  

Moravskoslezský kraj, jako vyhlašovatel ankety společně s partnerem ankety, kterým je Všesportovní kolegium Moravskoslezského kraje budou oceňovat nejúspěšnější sportovce, sportovní družstva, za vynikající sportovní výkony, trenéry, cvičitele za výchovu sportovců Moravskoslezského kraje za rok 2015.
Oceněním nejúspěšnějších sportovců kraje je zvýrazněn společenský význam sportu a podpoří se zájem mládeže o aktivní sport, hodnoty sportu především pro zdraví lidí a také jako nejúčinnější faktor prevence proti negativním sociálním jevům i jeho celkového přínosu v sociální oblasti.


Oceňované kategorie ankety Nejúspěšnějšího sportovce Moravskoslezského kraje za rok 2015


Základní kategorie:

dospělí				          max. 5
mládež do 19 let			max. 7
družstva				max. 5 (bez rozlišení mládeže a dospělí)
trenér, cvičitel         		          max. 5
	handicapovaní sportovci 	         max. 3

Zvláštní kategorie:

objev roku	                               max. 1 (nelze ocenit v jiné kategorii)
	síň slávy	ocenění za celoživotní přínos v oblasti   sportu	
	cena Fair – play			za mimořádný čin 	 


Hlavní kategorie:

cena hejtmana – sportovec roku 	max. 1 oceněný – za mimořádný sportovní výkon







Nominační kritéria


	dosažené umístění v nejvyšší mistrovské soutěži/závodě v daném sportovním odvětví v České republice nebo umístění na mistrovství Evropy, mistrovství světa, olympijských hrách, světových pohárech a dalších významných sportovních soutěžích
	navržení sportovci musí být členy tělovýchovné jednoty, sportovního oddílu nebo klubu se sídlem v Moravskoslezském kraji v době, kdy dosáhli výkonu nebo umístění, za který jsou navrhováni k ocenění s výjimkou kategorie „cena hejtmana – sportovec roku“, která je určena i sportovcům, kteří dosáhli významných sportovních úspěchů, nepůsobí již ve sportovní organizaci v Moravskoslezském kraji, ale v mládežnické kategorii působili ve sportovním klubu se sídlem v Moravskoslezském kraji
	v kategorii objev roku nelze sportovce ocenit v případě, že byl sportovec již v této kategorii vyhodnocen v předchozím roce a nemůže být současně vyhodnocen v jiné kategorii
	navržení sportovci neporušili zásady sportovního chování


    -    sportovní  výkon za r. 2015 bude doložen:
	odkazem na oficiální webové stránky, tiskovou zprávou nebo

 jiným průkazným způsobem
    -     navržení  trenéři musí být členy tělovýchovné jednoty, sportovního oddílu nebo klubu 
         se sídlem v Moravskoslezském kraji:
	návrhy na ocenění trenérů budou doloženy dosaženými sportovními výsledky jejich svěřenců v roce 2015

 

Návrhy na ocenění sportovců podávají sportovní organizace sdružené ve Všesportovním kolegiu MSK, krajské sportovní svazy, tělovýchovné jednoty, sportovní oddíly a kluby, obce a města Moravskoslezského kraje, zástupci Výboru pro tělovýchovu a sport zastupitelstva Moravskoslezského kraje formou anketního lístku, který je uveden v příloze dopisu.

Vyhlášení ankety, její průběh a vyhodnocení ankety „Sportovec Moravskoslezského kraje“ bude zveřejněno na webu vyhlašovatele, Moravskoslezské krajské organizace ČUS a v regionálních médiích. Dále bude zaslán sportovním organizacím sdruženým ve Všesportovním kolegiu Moravskoslezského kraje, krajským sportovním svazům, městům a obcím.

Návrhy (anketní lístek) na ocenění nejlepších sportovců, kolektivů Moravskoslezského kraje za rok 2015 zasílejte nejpozději do  30. listopadu  2015  na emailovou adresu   mskraj.cus@volny.cz  (Jiří Vlček, manažer MS KO ČUS). 


S pozdravem 



       	 Mgr. Věra Palková v. r.                                             Karel Kafka v. r. 
    	náměstkyně hejtmana                           		 předseda Všesportovního kolegia 
         Moravskoslezského kraje 				      Moravskoslezského kraje
                                                     

