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Věc : Podklady pro nominace na 16. ročník vyhlášení Nejlepších sportovců a kolektivů
Vážení sportovní přátelé – vážení kolegové !
Stejně jako v předcházejících letech připravuje Olomoucký kraj opět ve spolupráci s agenturou TK
PLUS již 16. ročník slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů Olomouckého kraje,
tentokráte za rok 2016. V této souvislosti byla oslovena ke spolupráci i Olomoucká krajská organizace ČUS,
která se má rozhodující měrou spolupodílet na nominacích sportovců a kolektivů, kteří budou zařazeni na
hlasovací lístky a nabídnuti jako možní kandidáti na ocenění za sportovní výsledky roku 2016. Naše
organizace je v tomto směru zmocněna oslovit i jiné sportovní organizace, např. v motoristickém sportu a
dalších, aby okruh navrhovaných byl co nejširší.
Dovolujeme si Vás tedy oslovit s výzvou k získání potřebných informací a podkladů pro řádný výběr a
nominaci úspěšných sportovců a kolektivů, případně dalších tipů a námětů (např. Cena Fair-play, osobnost,
mimořádný počin, hendikepovaní sportovci apod.).
Představitele Okresních – regionálních sdružení ČUS proto žádám, pokud pořádají ve svých
regionech obdobná vyhlášení NEJ.., aby na níže uvedenou adresu zaslali nejlepší sportovce a
kolektivy roku 2016, kteří by měli šanci i na vyšší - krajské – ocenění, ale i samozřejmě další návrhy
- Představitele krajských sportovních svazů i sportů bez krajského statutu, žádám o obdobné
nahlášení nejlepších výsledků jejich sportovců a kolektivů za rok 2016.
- Vyhlašované kategorie:
 Dospělí sportovci
 Mladí sportovci do věku cca 21 let
 Kolektivy dospělých
 Kolektivy mládeže
 Zdravotně hendikepovaní sportovci
 Čestná cena (např. trenér, funkcionář apod.)
Pravidla pro nominace: - umístění na světových a evropských mistrovstvích (MS, ME, MSJ, MEJ,
světové a evropské poháry..), - tituly a umístění na mistrovstvích ČR, - tituly a umístění v Českém poháru, umístění na významných jiných světových, evropských či republikových soutěžích … Ve svém návrhu stručně
a přesně uvádějte dosažené tituly a výsledky, které jsou třeba k prezentaci nominovaných sportovců a
současně budou využity jako podklady pro moderátora slavnostního vyhlašování.
-

U navrhovaných prosím také uvádějte příslušnost k TJ/SK a kontaktní údaje !!!!
-

Slavnostní vyhlášení proběhne dne 8.úmora 2017 v Prostějově. Vzhledem k organizační náročnosti a
harmonogramu příprav akce Vás žádám o nominace sportovců e-mailem
o

Do 15. prosince 2016 !!!!!!!!!!!!!!!!
na adresu : olks@cuscz.cz

Vladimír Šimíček, předseda OLKO ČUS

V Olomouci 20.10.2016

