Gymnázium, České Budějovice, Česká 64,
Jihočeská krajská organizace České unie sportu,
Regionální sdružení Jižní Čechy Českého klubu
olympioniků

vyhlašují anketu

NEJLEPŠÍ JIHOČESKÝ SPORTOVEC
DO 15 LET A 19 LET ZA ROK 2019
a

CENU FAIR PLAY
Cíle obou anket
• upozornit na mladé talentované sportovce a práci jejich trenérů
• přiblížit podmínky, v nichž se připravují na svou sportovní kariéru
• ocenit jejich dosavadní úsilí a výsledky
• vyzdvihnout jednání na vysoké sportovní a morální úrovni - fair play
Podmínky pro zařazení do anket
• navrhovaný sportovec musí být členem jihočeského klubu (za který se účastní soutěží)
- v kategorii do 15 let narozen 1. 1. 2004 a později
- v kategorii 16 - 19 let narozen 1. 1. 2000 - 31. 12. 2003
• navrhovaný tým musí mít své sídlo v Jihočeském kraji
• návrh do ankety o nejlepšího sportovce zasílá výhradně TJ, klub, popř. sportovní svaz
• návrh do ankety o cenu fair play mohou zasílat i jednotlivci, školy atd.
• návrh pro zařazení do ceny Fair play není podmíněn aktivním vykonáváním sportu,
ani omezen věkem
• návrhy ankety zasílejte prostřednictvím elektronického formuláře na následujících
odkazech nejpozději do 8. 3. 2020 do 20 hodin. Po odeslání návrhu pošlete prosím
oznámení o nominaci sportovců a týmů na mailovou adresu sport@gymceska.cz
(přijetí el. nominace bude potvrzeno RE)
• návrhy o cenu Fair play zasílejte přímo na mailovou adresu sport@gymceska.cz

Kategorie ankety „Nejlepší jihočeský sportovec do 15 a 19 let“:
1. jednotlivci

Přihláška jednotlivci
2. týmy

Přihláška týmy

Cena Fair play:
1. Školní cena: čin, zasluhující pozornost a ocenění v běžném životě školáka
V návrhu na zařazení do této kategorie musí být uvedeno:
- jméno žáka
- datum narození (není omezeno)
(návrhy mohou být ze ZŠ, SŠ i VŠ)
- adresa navrhovaného žáka

- název školy, její adresa
- stručný popis činu fair play z roku 2019
(kde, kdy, co apod.)
- autor návrhu, jméno, kontakt

2. Fair play ve sportu: čin související se sportovní činností
V návrhu na zařazení do této kategorie musí být uvedeno:
-

jméno sportovce
datum narození (není omezeno)
adresa navrhovaného
dosahovaná sportovní úroveň

-

stručný popis činu fair play z roku 2019
název klubu
jméno a adresa trenéra
autor návrhu, jméno, adresa

Informace k anketám u pořadatelů:
Gymnázium Česká, telefon 386 356 884, mail sport@gymceska.cz
KO ČUS, telefon 724 233 877, 603 271 269, mail info@jck.cuscz.cz

Slavnostní vyhlášení výsledků obou anket se uskuteční ve čtvrtek 26. března 2020 v 17.30 hod.
ve velkém sále DK Metropol v Českých Budějovicích.

Poznámky:
1) Anketa není totožná s akcí „Talent roku“

