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SPORTOVEC ROKU SPARTAK TRUTNOV,  z.s. 
 

1) Cíl akce: 

- Ocenit a představit sportovce roku ST. 

- Sjednotit portfolio a kolektiv sportů ST. 

- Rozšířit informovanost napříč všemi kluby ST. 

- Posílit význam spolku i jednotlivých oddílů ST. 

- Možnost pro ocenění i u sportovců – členů ST a sportů, které nebudou mít nikdy možnost 

dosáhnout na ocenění v rámci města, přestože si poděkování a uznání za svou práci a výkony 

zaslouží. 

2) Zásady určení sportovce roku ST: 

- Každý členský oddíl ST navrhne jednoho člena ze svého seznamu členů ST. 

- Způsob výběru a rozhodnutí o návrhu je zcela věcí příslušného oddílu. Tzn. že návrh není 

kategorizován věkem, výkony, činností, sportem, závody apod. 

- Oceněn může být kterýkoliv člen oddílu – sportovec, trenér, administrativní pracovník atd. 

- Další selekce – výběr, probíhat nebude, tzn.  že sportovec, navržený za každý oddíl, bude oceněn. 

- Výbor ST však má právo vrátit návrh navrhovateli k přehodnocení, pokud navrhovaný v minulosti 

porušil stanovy ST a všeobecně uznávaný kodex chování sportovce. 

- Návrhy nejsou pro oddíly ST povinné. Pokud některé oddíly nezašlou své návrhy, proběhne 

vyhlášení akce z obdržených nominací. 

- Navrhovaný sportovec nemusí mít bydliště v Trutnově. 

3) Způsob a provedení ocenění: 

- Každý oceněný sportovec obdrží slavnostní plaketu ST.  

- Ocenění nebude finančního charakteru. 

- Ocenění bude probíhat za účasti zástupců oddílů a výboru ST. 

- Pro posílení významu, můžeme přizvat zastupitele Města Trutnova. 

- Akce bude probíhat sportovně – nebude vyžadováno společenské oblečení. 

- Součástí předání bude diskuze s oceněnými sportovci a přítomnými zástupci klubů (společenské – 

přátelské posezení se zábavou a humorem). 

- Prostory pro předání budou zvoleny s ohledem na finanční možnosti ST. 

- Po akci proběhne mediální prezentace na dostupných portálech – web, FB, Radniční listy, 

Trutnovinky apod. 

4) Vyhlášení akce  

- Způsob vyhlášení akce a termín předání návrhů budou v pravomoci a rozhodnutí výboru ST 

5) Různé: 

- Součástí jmenovitého návrhu na sportovce roku bude i stručná prezentace navrženého, obsahující: 

důvody návrhu, významné úspěchy navrženého, činnosti a aktivity navrženého apod. 

- Prezentace bude využita pro propagační účely sportovce, oddílu a ST 

- Dále pak bude výroční zpráva ST rozšířena o kapitolu Sportovec roku ST, kde budou prezentace 

rovněž využity. 
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