NI.4020.6/1/2020

REGULAMIN
„Konkursu na najlepszego sportowca i trenera Rumi 2019 r.”
I. Cel konkursu:
 wybór najlepszego sportowca i trenera
 popularyzacja osiągnięć najlepszych rumskich sportowców i trenerów
II. Organizatorzy:
 Urząd Miasta Rumi
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Rumi.
III. Termin i miejsce:
 Dostarczenie zgłoszenia kandydatów wraz z ich osiągnięciami osobiście na piśmie do
biura MOSiR, do dnia 23 stycznia 2020 r.
Ogłoszenie wyników Konkursu na Rumskiej Gali Sportu w dniu 14 lutego 2020 roku
o godz.18.00 w hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR Rumia
IV. Skład Kapituły konkursu
Wyboru najlepszego sportowca i trenera dokona Kapituła powołana przez Burmistrza
Miasta. W jej skład wchodzą:
 Zastępca Burmistrza - przewodniczący kapituły lub osoba wskazana przez
Burmistrza Miasta Rumi
 Dyrektor MOSiR-u w Rumi - wiceprzewodniczący kapituły
 Menadżer Sportu - sekretarz kapituły
 Przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji Rady Miejskiej Rumi lub jego
przedstawiciel
 Kierownik Referatu Kultury i Sportu Urzędu Miasta Rumi
 Dyrektor PZPOW w Wejherowie lub jego przedstawiciel
 Koordynator imprez Szkolnych Zespołów Sportowych
 Eksperci ds. sportu
V.

Zasady wyłaniania zwycięzców
1. Obrady Kapituły prowadzi przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
2. Kapituła konkursu dokona wyboru najlepszego sportowca oraz najlepszego trenera.
3. Dokonując wyboru członkowie Kapituły kierują się przy tym jedynym kryterium
jakim są osiągnięcia sportowe roku ubiegłego. Obrady Kapituły są ważne jeśli
uczestniczy w nich co najmniej 50% członków w tym przewodniczący lub
wiceprzewodniczący.
4. Wszystkie decyzje Kapituły dotyczące rozstrzygnięć konkursu dokonuje się
w wyniku głosowania.
5. Kapituła może także dokonać wyboru w innych kategoriach, np.:
 sportowa osobowość roku
 sponsor roku
 najlepiej zapowiadający się zawodnik młodego pokolenia






najlepsza drużyna
za całokształt działalności na rzecz środowiska sportowego
wydarzenie sportowe roku
promocja sportowo-artystyczna miasta na arenie międzynarodowej

VI. Warunki zgłaszania uczestników konkursu
1. Zgłoszenia winny zawierać:
 nazwisko i imię
 wiek
 przynależność klubową
 adres kandydata lub dane organizacji
 wykaz wyników i osiągnięć w zawodach organizowanych przez MKOL, PKOL,
międzynarodowe lub polskie związki sportowe zrzeszone w ruchu olimpijskim
 przypadku trenerów także udokumentowane przez wykaz osiągnięć sportowych
podopiecznych oraz inne udokumentowane informacje dot. osiągnięć pracy
z młodzieżą
2. Do konkursu zgłoszeni mogą być sportowcy w kategorii seniorów i juniorów zgodnie
z podziałem wiekowym obowiązującym w poszczególnych dyscyplinach sportu.
3. W kategorii promocja miasta należy udokumentować osiągnięcia sportowoartystyczne na arenie międzynarodowej.
VII. Nagrody
Zwycięzcy i laureaci Konkursu zostaną nagrodzeni honorowymi dyplomami, statuetkami
i nagrodami rzeczowymi.
VIII. Postanowienia końcowe
Za sprawy organizacyjne przeprowadzenia konkursu odpowiada Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji, którego Dyrektor rozstrzyga wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym
regulaminie.

