ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА“
В ОБЩИНА БЕЛЕНЕ
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С тези правила се определят условията и реда за избор на „Спортист на
годината“, „Отбор на годината” и „Треньор на годината“ в община Белене.
Чл.2. Номинирани могат да бъдат:


спортисти, треньори и отбори от спортни клубове, училища или
институции, регистрирани в община Белене;



спортисти и треньори, жители на община Белене, представляващи
спортни клубове, регистрирани извън територията на община Белене.
Чл.3. (1) Определянето на победителите в съответните категории се извършва
от комисия, назначена със заповед на кмета на община Белене, която включва:



по един представител от всеки от спортните клубове, регистрирани на
територията на община Белене;



по един учител по физкултура и спорт от всяко от училищата на
територията на община Белене;



журналист от общински вестник „Дунавски новини”;



Председателят на ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт
и туризъм“ към Общински съвет – Белене;



представител на Община Белене.
(2) Всяка една от институциите определя писмено своя представител в
комисията.
Чл.4. Финансовите средства, определени като награди за призовите места се
гласуват ежегодно с приемане на годишния бюджет на Община Белене.
ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА НОМИНАЦИИ

Чл.5. (1) Всеки желаещ може да предлага номинации в срок до 30 ноември
всяка година, като предложенията се внасят в деловодството на Община
Белене.
(2) Няма ограничения за броя на номинации.
Чл.6. Предлаганите номинации се правят писмено, като се мотивират и
придружават с информация за успехите, най-добрите постижения и/или
спечелени призови места от международни, национални или регионални
състезания.
Чл.7. Общинска администрация обобщава предложенията и изготвя анкети за
гласуване от комисията по чл.3, ал.1.
ІІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРИЗОВИТЕ МЕСТА
Чл.8. До 10 декември ежегодно комисията по чл.3, ал.1 класира постъпилите
номинации и избира победителите в отделните категории.
Чл.9. Всеки член на комисията с право на глас подрежда в Анкетната карта
най-добрите 3 номинации в съответната категория.
Чл.10. Комисията обобщава информацията от проведеното гласуване по
отделни категории, като изчислява резултата от анкетните карти според
таблица 1.
Таблица 1
Подреждане в анкетната карта

точки

1 място

3

2 място

2

3 място

1

Чл.11. (1) Номинираните кандидати, получили най-много точки в съответната
категория се обявяват за „Спортист на годината“, „Отбор на годината” и
„Треньор на годината“.
(2) За работата на комисията се съставя протокол.
Чл.12. Победителите в отделните категории получават парична награда
(съгласно Приложение 1) и плакет.
Чл.13. Резултатите от гласуването се обявяват официално на церемония по
връчване на призовите места.
1.

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл.14. При доказването на невярна или некоректно подадена информация от
страна на номиниращ, номинациите подадени от него отпадат и не се оценяват
от комисията по чл.3, ал.1.
Приложение 1
„Спортист на годината“
I Място

300 лева + плакет

II Място

200 лева + плакет

III Място

100 лева + плакет

„Отбор на годината”
I Място

300 лева + плакет

„Треньор на годината“
I Място

300 лева + плакет

