
Nejúspěšnější sportovce roku Kutné Hory za rok 2021 budeme znát 

23. února. Pojďme nominovat! 

Kutná Hora – Desátý ročník ankety Nejúspěšnější sportovec Kutné Hory se blíží mílovými kroky. 

Vyhlášení ankety proběhne tradičně v kutnohorském Tylově divadle. Tentokrát ve středu 23. února 

2022. 

Tuto anketu pořádá každoročně město Kutná Hora spolu s Českou unií sportu a agenturou Sport 

Action. Okresní sdružení České unie sportu dává dohromady nominace do všech devíti kategorií.  

Pokud víte o někom, kdo by neměl v nominaci na nejlepšího sportovce Kutné Hory chybět, pošlete 

nám o něm pár informací nejpozději do neděle 6. února 2022! 

Nominační lístek a další informace naleznete na stránkách města https://www.kutnahora.cz/ i na 

stránkách OS ČUS Kutná Hora -  http://oscuskh.cz/ 

Vyhlašovat se budou tyto kategorie: 

Individuální ocenění 

Jednotlivci do 18 let (sportovec klubu z Kutné Hory, ročník narození 2003 a mladší) 

Dospělí (sportovec klubu z Kutné Hory, ročník narození 2002 a starší) 

Trenér roku (trenér klubu z Kutné Hory) 

Týmová ocenění 

Týmy do 18 let (týmy klubů z Kutné Hory, od nejmenších po dorost) 

Dospělí (týmy klubů z Kutné Hory, pouze dospělí) 

Ostatní ocenění 

Cena starosty (sportovec z Kutné Hory soutěžící za jiný klub mimo město) 

Síň slávy (sportovec, který se zasloužil o rozvoj sportu v Kutné Hoře) 

Handicapování (handicapovaní jednotlivci i týmy z Kutné Hory) 

Sportovní hvězda České unie sportu (sportovec z celého regionu Kutnohorska i bez členství v ČUS) 

Jak se bude hlasovat? 

Hlasování proběhne dvěma způsoby: 

1. Sportovní hvězda České unie sportu - hlasování bude probíhat na webu, zahájení oznámíme 

               s dostatečným předstihem  

       2.    Ostatní kategorie - hlasování sportovní komise města a ČUS 

K nominačnímu lístku přiložte fotografii nominovaných. Fotografie budou na slavnostním večeru 

prezentovány na velkoplošných projekcích. Každý subjekt může do jedné kategorie nominovat pouze 

dva sportovce nebo jeden tým. Pokud budete mít nominace ve více kategoriích nebo v jedné 

kategorii dvě nominace, použijte pro každou nominaci jeden nominační lístek a do popisu fotografie 

nezapomeňte uvést jméno sportovce.  

Nominační lístek vyplněný zašlete nejpozději do 6. února 2022 na email cus.kh@seznam.cz!   
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