KRITÉRIÁ PRE VYHLÁSENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH
ŠPORTOVCOV MESTA ŽARNOVICA ZA ROK 2017

Mesto Žarnovica
v súlade s § 64, písm. g) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe
vyhlasuje anketu:

Najúspešnejší športovci a športový kolektív
Mesta Žarnovica za rok 2017
Športovci jednotlivci:
 v roku 2017 športovec súťažil a bol členom športového klubu (organizácie) so sídlom
v Meste Žarnovica
 vyhlási sa trojica najúspešnejších športovcov v každej kategórii, bez určenia poradia

Kategórie:
I.
II.
III.

deti do 15 rokov, vrátane (ročníky narodenia 2002 a neskôr)
mládež vo veku od 16 do 30 rokov, vrátane (ročníky narodenia 1987 až 2001)
31-roční a starší (ročníky narodenia 1986 a skôr)

Rozhodujúce kritériá pri posudzovaní, ktoré boli splnené v roku 2017
1)
2)
3)
4)
5)

reprezentant SR
účasť a umiestnenie na OH, MS, ME a iných svetových a európskych súťažiach
účasť a umiestnenie na M-SR a celoštátnych súťažiach
účasť a umiestnenie v krajských, regionálnych a okresných súťažiach
účasť a umiestnenie v školských súťažiach

Športový kolektív:
 športový kolektív má svoje sídlo v Meste Žarnovica, ale jeho členovia nemusia byť
občania Mesta Žarnovica
 vyhlási sa jeden najúspešnejší športový kolektív

Rozhodujúce kritériá pri posudzovaní, ktoré boli splnené v roku 2017
1) účasť a umiestnenie na OH, MS, ME a iných svetových a európskych súťažiach
2) účasť a umiestnenie na M-SR a celoštátnych súťažiach
3) účasť a umiestnenie v krajských, regionálnych a okresných súťažiach
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Športoví činovníci:
 v prípade opodstatnených návrhov budú ocenení športoví činovníci
 športovým činovníkom sa na účely tejto ankety rozumie
a) tréner
b) bývalý vynikajúci športovec
c) dlhoročný funkcionár alebo pracovník v oblasti športu
 ocenení budú spolu maximálne traja činovníci

Rozhodujúce kritériá pri posudzovaní, ktoré boli splnené
a) tréner:
1) dlhodobá úspešná trénerská činnosť v športe v Meste Žarnovica
2) dosiahnuté športové výsledky s jednotlivcami alebo športovými kolektívmi
Mesta Žarnovica
b) bývalý vynikajúci športovec:
v minulosti dlhodobo dosahované vynikajúce športové výsledky
reprezentujúce Mesto Žarnovica, za ktoré dosiaľ nebol ocenený
c) dlhoročný funkcionár alebo pracovník v oblasti športu:
dlhodobá úspešná funkcionárska činnosť, alebo mimoriadne úspešná
pracovná činnosť v oblasti športu a telesnej kultúry v Meste Žarnovica, za
ktorú nebol dosiaľ ocenený
Návrhy na kandidátov na ocenenia, na predpísanom formulári - anketovom lístku, môže
predkladať:
1) každý dospelý občan s trvalým pobytom v Meste Žarnovica
2) každý športový klub, resp. športová organizácia – ako právny subjekt so sídlom v Meste
Žarnovica
3) školy v Meste Žarnovica
Úplne vyplnené anketové lístky je potrebné doručiť (poštou, alebo osobne) do podateľne
MsÚ na adresu: Mestský úrad Žarnovica, Nám. SNP č. 33, 966 81 Žarnovica, alebo na
Oddelenie kultúry, mládeže a športu MsÚ, Dolná 261/25, 966 81 Žarnovica, v termíne do
28.12.2017 a na obálku uviesť:
„ŠPORTOVEC ROKA 2017“
Anketu vyhodnotí Komisia športu MsZ v Žarnovici v termíne do 19. januára 2018.
Vyhlásenie ankety sa uskutoční slávnostným spôsobom v termíne do 22. februára 2018.

Vypracovala Komisia športu MsZ v Žarnovici na zasadnutí dňa 30.5.2017.

Schválil: Kamil Danko, primátor mesta
Dňa: 16.06.2017
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