VYHLÁŠENÍ ANKETY SPORTOVEC STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2018
Vážení sportovní přátelé,
Středočeský kraj, ve spolupráci se Středočeskou krajskou organizací ČUS, vyhlašuje dnem
2. ledna 2019 anketu o nejúspěšnějšího sportovce Středočeského kraje za rok 2018,

Slavnostní vyhlášení výsledků této ankety se uskuteční ve čtvrtek 28. února 2019 od 18:00
hodin v prostorách kulturního centra Karlov, Na Karlově 2064, Benešov.
Cílem projektu je ocenění nejlepších současných i bývalých sportovců Středočeského kraje
jak v dospělých, tak v mládežnických kategoriích. Dále pak trenérů a funkcionářů za jejich
celoživotní přínos pro sport.
Obracíme se na všechny sportovní subjekty v našem kraji s žádostí o zaslání nominací do níže
uvedených kategorií.
Pro nominaci sportovce do ankety pečlivě vyplňte přiložený anketní lístek, který zašlete
dle pokynů na adresy uvedené v jeho spodní části a to nejpozději do 31. ledna 2019, kdy
bude příjem nominací uzavřen.
Anketní lístky a pokyny pro jejich vyplnění a odeslání jsou rovněž ke stažení na webových
stránkách Středočeského kraje:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj/souteze-a-olympiady
Konečné pořadí ankety Sportovec Středočeského kraje 2018 vzejde z hodnocení komise
složené z tělovýchovných funkcionářů a pracovníků, představitelů Středočeského kraje,
zástupců tisku a sponzorů.
Všem nominovaným bude včas zaslána pozvánka na slavnostní vyhlášení výsledků ankety.

Vyhlašované kategorie ankety Sportovec Středočeského kraje 2018
1)

Nejlepší sportovec
Muž nebo žena. Měřítkem bude umístění na mistrovství světa, Evropy, republiky a
kraje. Sportovec musí být registrovaným členem a závodit za sportovní subjekt ze
Středočeského kraje.
10 vyhlášených v pořadí (nad 18 let)

2)

Největší sportovní talent
Chlapec nebo dívka. Měřítkem bude umístění na mistrovství světa, Evropy, republiky
a kraje. Sportovec musí být registrovaným členem a závodit za sportovní subjekt ze
Středočeského kraje
10 vyhlášených v pořadí (datum narození po 1. 1. 2000)

3)

Nejlepší sportovní kolektiv dospělých
Měřítkem bude umístění na mistrovstvích a přeborech světa, Evropy, republiky a
kraje. Družstvo musí být registrováno a závodit za sportovní subjekt ze Středočeského
kraje.
3 vyhlášení v pořadí (nad 18 let, kolektiv = dva a více sportovců)

4)

Nejlepší sportovní kolektiv mládeže
Měřítkem bude umístění na mistrovstvích a přeborech světa, Evropy, republiky a
kraje. Družstvo musí být registrováno a závodit za sportovní subjekt ze Středočeského
kraje.
3 vyhlášení v pořadí (narozeni po 1. 1. 2000, kolektiv = dva a více sportovců)

5)

Nejlepší trenér
Musí být trenérem jednotlivců, nebo kolektivu dospělých a mládeže registrovaných a
závodících za sportovní subjekt ze Středočeského kraje.
3 vyhlášení v pořadí

6)

Nejlepší krajánek a cizinec
Sportovec, který působil ve sportovním subjektu ve Středočeském kraji nebo zde má
trvalé bydliště a dalších úspěchů dosáhl ve sportovním subjektu mimo tento region a
dále sportovec s cizí státní příslušností, který působí ve sportovním subjektu ve
Středočeském kraji.
3 vyhlášení v pořadí

7)

Síň slávy
Bývalý nebo současný sportovec nebo funkcionář, který nejvíce proslavil Středočeský
kraj.
3 vybraní bez pořadí

8)

Handicapovaný sportovec
Sportovec, který sportuje nebo sportoval ve sportovním subjektu ze Středočeského
kraje, případně dalších úspěchů dosáhl ve sportovním subjektu mimo tento region.
3 vyhlášení v pořadí

9)

Sportovec Deníku
Nominace na základě ankety uveřejněné na stránkách Středočeské přílohy v Denících
Bohemia - všichni nominovaní mimo kategorii Síň slávy.
3 vyhlášení v pořadí (hlasování sportovních redaktorů)

Kontakty:
 Jiří Havran, referent oddělení mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje,
telefon: 257 280 757
e-mail: havran@kr-s.cz
 Pavel Suk, předseda Středočeské krajské organizace ČUS,
telefon: 775 297 297
e-mail: sko@cuscz.cz
 Mgr. Jan Bohata, referent oddělení mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje,
telefon: 257 280 234
e-mail: bohata@kr-s.cz

