Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z. s.
ve spolupráci s Městem Rychnov nad Kněžnou
vyhlašuje kriteria pro vyhodnocení ankety
Nejúspěšnějších sportovců okresu Rychnov nad Kněžnou za rok 2020 k přijetí a ocenění.
___________________________________________________________________________
Termín slavnostního vyhlášení
pátek 29. ledna 2021 od 18.00 hodin v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou
I. Vyhodnoceni budou
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 nejúspěšnější sportovci z řad žactva
3 nejúspěšnější sportovci z řad dorostenců-juniorů (věková hranice má omezení směrem
nahoru, a to věk 19 let dosažený v roce 2020)
3 nejúspěšnější sportovci z řad dospělých
3 nejúspěšnější sportovci z řad veteránů (věk od 40 let)
3 kolektivy mládeže
3 kolektivy dospělých
3 nejúspěšnější trenéři, cvičitelé, funkcionáři TJ/SK
Pořadatel významné sportovní akce
Starosta maximálně podporující sport v obci
Sportovní osobnost okresu
Cena FAIR PLAY

II. Kritéria pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, kolektivů
Uvedená kriteria jsou vodítkem pro zařazení navržených do nominací na nejúspěšnější sportovce
roku 2020 Podmínkou pro zařazení navržených do nominací na nejúspěšnější sportovce/kolektivy
roku 2020 jsou:
• výrazné úspěchy jednotlivců/kolektivů minimálně na úrovni krajských soutěží
• dále úspěchy na MČR, případně ME, MS, atd.
V případě trenérů, cvičitelů, funkcionářů TJ/SK to jsou:
• dlouhodobá, úspěšná trenérská činnost s mládeží i dospělými
• pozice osobního trenéra, trenéra kolektivů, který splnil kriteria pro ocenění jednotlivce nebo
sportovního kolektivu
• dlouhodobá organizátorská funkcionářská práce na úrovni TJ/SK
Oceněn bude pořadatel významné sportovní akce určené pro registrované sportovce i nejširší
veřejnost a starosta (místostarosta) obce v největší podporou sportu.

III.
1. Nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry navrhne jakákoliv právnická či fyzická osoba sídlící na
území okresu Rychnov nad Kněžnou, obce a města, TJ/SK, svazy/komise a další sportovní
subjekty nesdružené v Okresním sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z. s. (Sokol, Auto klub ČR,
atd.) s přihlédnutím k těmto zásadám a to ve skupinách výše uvedených.
2. Do hodnocení jsou zařazeni sportovci registrovaní v TJ/SK a jiných sportovních klubech se
sídlem v okrese Rychnov nad Kněžnou.
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3. Návrhy podané na adresu OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS Rychnov nad Kněžnou, z. s., U Stadionu 1498,
516 01 Rychnov nad Kněžnou nebo e-mailem cstvrychnov@seznam.cz, musí obsahovat:
• jméno a příjmení sportovce
• data narození
• adresu bydliště, PSČ
• členství v TJ/SK na území okresu Rychnov n.Kn.
• odvětví sportu a dosažené sportovní úspěchy v roce 2020
• jméno a telefon navrhovatele.
4. Uzávěrka podávání návrhů na Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z. s. je v pondělí 4.
ledna 2021.
5. Konečný výběr nejúspěšnějších sportovců provede výběrová komise ve středu 6. ledna 2021.

IV. Organizační pokyny
1. Nominaci sportovců provede výběrová komise OS ČUS Rychnov nad Kněžnou, z. s. ve složení:
Ing. Jiří Bartoš, Mgr.Jan Langr, František Jehlička, Miroslav Sixta, Dagmar Hubálková, Václav
Dušek, Ladislav Martínek, Ing. Zdeněk Vítek, Ing. Ivana Skřítecká a Mgr. Jana Drejslová.
2. Výběrová komise vybírá sportovce z nominací zaslaných na OS ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s.
a sestavuje pořadí podle získaných bodů v jednotlivých kategoriích.

V Rychnově nad Kněžnou dne 1.10.2020
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