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Věc : Podklady pro nominace na 13. ročník vyhlášení Nejlepších sportovců a kolektivů OK
Vážení sportovní přátelé !
Obdobně jako v předcházejících letech připravuje Olomoucký kraj opět ve spolupráci s agenturou TK
PLUS již 13. ročník slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů Olomouckého kraje,
tentokráte za rok 2013. V této souvislosti byla oslovena ke spolupráci i Olomoucká krajská organizace ČUS,
která se rozhodující měrou spolupodílí na nominacích sportovců a kolektivů, kteří budou zařazeni na hlasovací
lístky a nabídnuti jako možní kandidáti na ocenění za sportovní výsledky roku 2013.
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.).
Připomínáme, že kupř. nejlepším sportovcem
Olomouckého kraje za rok 2012 v kategorii juniorů byl orientační běžec Marek Minář z klubu Magnus
Orienteering Šumperk.
Vyhlašované kategorie:
•
Dospělí sportovci
•
Mladí sportovci do věku cca 21 let
•
Kolektivy dospělých
•
Kolektivy mládeže
•
Zdravotně hendikepovaní sportovci
•
Trenér
Pravidla pro nominace jsou umístění na světových a evropských mistrovstvích dospělých, juniorů i
mladších kategorií, umístění na evropských a světových pohárech, 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 SK/TJ se sídlem v Olomouckém kraji, jméno trenéra,
kontaktní údaje sportovce i trenéra ( adresa bydliště, telefon, mail ).
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční dne 28. ledna 2014 v Olomouci. Vzhledem k organizační
náročnosti a harmonogramu příprav akce Vás žádám o nominace sportovců e-mailem
do 10. prosince 2013 !!!!!!
na adresy
olks@cuscz.cz

a v kopii na adresu simicek.oscus@rps.cz
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