Propozície vyhlasovania Športovec roka za rok 2014
1. Vyhlásené kategórie:
A/ dospelý - jednotlivec
vek od 19 rokov
B/ mládežník - jednotlivec vek od 11 – 18 rokov / max. kategória junior, dorastenec /
C/ športové družstvo
mládež aj dospelí spoločne
D/ významný športové podujatie organizované žilinským klubom v roku 2014
E/ činnosť športového trénera, funkcionára, zásluhy za rozvoj športu v meste
2. Podmienky súťaže:
a/ Športový klub môže navrhnúť maximálne 3 športovcov a 2 družstvá
b/ Pri každom športovcovi je nutné uviesť :
- identifikačné údaje športovca / len pri kategórií jednotlivec /
- dosiahnuté výkony za rok 2014 / zdroje overenia výsledkov – výsledková listina,
internet, média /
- počet účastníkov súťaže, v ktorej bol dosiahnutý výkon
- počet aktívnych členov v klube
- názov a adresa národného zväzu
- názov príslušnej medzinárodnej organizácie
- olympijsky šport áno – nie
c/ pri významnom športovom podujatí je nutné uviesť úplný názov, počet účastníkov, počet
zúčastnených krajín, zdroj – internet, výsledky, propozície
c/ Vyplnená návratka musí byť potvrdená štatutárom klubu
d/ Iné
- športovci, ktorí sa prehrešili formou dopingu nebudú zaradení do hodnotenia
- klubová príslušnosť v meste Žilina (prípadne úspech Žilinčana v rámci reprezentácie
SR- nie pri zahraničnej klubovej príslušnosti)
- kolektívny šport môže pri adekvátnych výsledkoch zaradiť športovca aj do kategórie
jednotlivec /maximálne však troch/
- športovci v kategórii ako napríklad dvoj kajak, tenis – štvorhra budú zaradení do
hodnotenia spoločne a to do kategórie jednotlivci
- súťaž je otvorená aj pre postihnutých športovcov
V prípade nejasností alebo ďalších otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle 0908 930
083 alebo emailom na adrese peter.zanicky@zilina.sk

Vyplnené formuláre zasielať na adresu Mestský úrad Žilina, Športovec
roka, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina prípadne oskenované na
emailovú adresu peter.zanicky@zilina.sk a to do 6. februára 2015.

N Á V R A T K A / mládežník, dospelý, družstvo /.
Prosíme, aby ste postupovali podľa hore uvedených pokynov /kategória, podmienky súťaže/.

Názov, adresa a telefónny kontakt športového klubu:
Meno navrhovaného športovca /družstva:
Kategória:

mládežník

dospelý

družstvo

Identifikačné údaje športovca / meno, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefónny
kontakt, emailová adresa/:
* len pri kategórií jednotlivec

Dosiahnuté výkony za rok 2014:

Zdroje overenia výsledkov – výsledková listina, internet, média:
Počet účastníkov súťaže, v ktorej bol dosiahnutý výkon:
Počet aktívnych členov v klube:
Názov a adresa národného zväzu:
Názov príslušnej medzinárodnej organizácie:
Olympijsky šport

áno

–

Meno a funkcia štatutára klubu:

nie

Podpis štatutára klubu:

N Á V R A T K A / významné športové podujatie /.
Prosíme, aby ste postupovali podľa hore uvedených pokynov /kategória, podmienky súťaže/.

Názov, adresa a telefónny kontakt športového klubu:
Úplný názov podujatia:
Počet účastníkov podujatia:
Počet zúčastnených krajín:
Zdroje overenia výsledkov – výsledková listina, internet, média:
Názov a adresa národného zväzu:
Názov príslušnej medzinárodnej organizácie:
Olympijsky šport

áno

–

Meno a funkcia štatutára klubu:

nie

Podpis štatutára klubu:

N Á V R A T K A / športový funkcionár, tréner /.
Prosíme, aby ste postupovali podľa hore uvedených pokynov /kategória, podmienky súťaže/.
Meno a priezvisko navrhovaného trénera, funkcionára:
Činnosť v športovom odvetví:
Dôvody návrhu:

Meno a funkcia štatutára klubu:

Podpis štatutára klubu:

