Všesportovní kolegium KHK ve spolupráci s Královéhradeckým krajem
a Krajská organizace ČUS vyhlašují kriteria
pro vyhodnocení nejlepších sportovců Královéhradeckého kraje za rok 2021
___________________________________________________________________________
Termín slavnostního vyhlášení – 29.3.2022 Kongresové Centrum Aldis v HK (úterý od 19h)
v případě opatření covid je náhradní termín 20.9.2022
I.
Vyhodnoceni budou aktivní sportovci , trenéři a kolektivy sportovních organizací. Výběr
sportovních odvětví v kategoriích A, B, C, D, E podle struktury sportů v ČR.
V kategorii F podle ustanovení Českého paralympijského výboru.
Další kategorie budou zařazeny v souladu s rozhodnutím pořadatele (G, H, I, J)
A. Nejúspěšnější sportovci z řad dospělých
A1 - 10 nejúspěšnějších sportovců v olympijských sportech
A2 - 8 nejúspěšnějších sportovců v neolympijských sportech
B. Nejúspěšnější sportovci z řad mládeže
věková hranice má omezení:
B 1- 8 vyhodnocení u mládeže do 15 let, rozhodující je věk 15 let dosažený v roce 2021
B 2- 8 vyhodnocení u mládeže od 16 let do 19 let, rozhodující je věk16 resp.19 let
dosažený v roce 2021
Počty vyhodnocených v závislosti na podaných nominacích navrhuje pracovní tým.
C. 3 kolektivy-týmy-družstva dospělých
D. 3 kolektivy -týmy-družstva mládeže
E.Nejúspěšnější trenéry,instruktory a cvičitele v členění
E 1 - 3 až 5 profesionální a úvazkoví trenéři
E 2 - 3 až 5 dobrovolní trenéři, instruktoři a cvičitelé
F. 5 Handicapovaných sportovců jednotlivců či kolektivů
G. Jednotlivci v kolektivních sportech
3 sportovci kteří dosáhli mimořádných úspěchů ve sportovních klubech, oddílech a
týmech Královéhradeckého kraje, v reprezentaci ČR a KHK
I. Vítězové letní ODM 2019
J.Osobnosti sportovních organizací KHK
O Zařazení kategorií G a J rozhodne pracovní skupina podle došlých návrhů. Formuláře
návrhů jsou na webu uvedeny s možností stažení.
II.
Kriteria pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, kolektivů
Uvedená kriteria jsou jen vodítkem pro zařazení navržených do nominací na nejúspěšnější
sportovce roku 2021- nelze je uplatnit za umístění v obdobných soutěžích pro veterány
(masters). Konečné rozhodnutí o zařazení do vyhodnocení přísluší Výběrové komisi.
A,B – jednotlivci
- zisk medaile naMS, ME,univerziádě,Evropských hrách ve všech druzích sportu
- umístění a účast na letních OH Tokyo 2020, konaných v roce 2021
- umístění do 16. místa na MS a do 10.místa na ME ve všech druzích sportu
- zisk medaile z MS, ME mládeže ve všech druzích sportu
- umístění do 16. místa na MS a do 10.místa na ME mládeže ve všech druzích sportu
- umístění do 8.místa na SP a do 6.místa na EP
- zisk titulu mistr ČR-kategorie dospělých ve všech druzích sportu
- zisk titulu mistr ČR v kategoriích mládeže ve všech druzích sportu
- celorepublikové žebříčkové umístění jednotlivců do 30.místa
C, D – kolektivy/družstva
kolektivem se rozumí minimálně 2 sportovci v daných soutěžích, pro zařazení musí být
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více než polovina členů kolektivu z TJ/SK Královéhradeckého kraje.
- vítězství družstva na MS a ME ve všech druzích sportu
- účast a umístění na MS a na ME ve všech druzích sportu
-vítězství družstva v jednom ze světových nebo evropských pohárů ve všech druzích
sportu
- účast a umístění na světových nebo na evropských pohárech ve všech druzích sportu
- účast a umístění Akademickém mistrovství světa
- zisk titulu mistr ČR kategorie dospělých ve všech druzích sportu
- zisk titulu mistr ČR v kategoriích mládeže ve všech druzích sportu,
umístění na 2. – 3. místě na M ČR a 1.-3.místo na pohárových soutěžích ČR
- dlouhodobá účast v nejvyšších soutěžích ČR včetně pohárových soutěží ve všech druzích
sportu
- účast v playoff v kolektivních sportech
- u kolektivních sportů postup do nejvyšší soutěže ČR
E – trenér,instruktor, cvičitel (E1 odměňovaní, E2 dobrovolní)
- osobní trenér(instruktor) svěřence, který v hodnoceném roce splnil kriteria pro jednotlivce
- trenér(instruktor) kolektivu, který v hodnoceném roce splnil kriteria pro sportovní kolektiv
- soustavná, úspěšná práce s mládeží
- kromě uvedených kriterií umístění dále ovlivňuje:
působení u reprezentace ČR mimo klubové povinnosti
členství a aktivní činnost v mezinárodních sportovních institucích a v ČR
publikační a lektorská činnost
- v případě instruktorů je možné navrhnout kandidáta na ocenění za výsledky v soutěžích
masového a výkonnostního charakteru
Podle došlých přihlášek posoudí pracovní skupina zda sloučit obě kategorie do jedné
společné.
F – handicapovaní sportovci jednotlivci, kolektivy
- umístění a účast na paralympiádě v Tokiu 2020, konané v roce 2021
- účast a výsledky na MS, ME, v paralympijských disciplinách
- účast a výsledky na M ČR v paralympijských disciplinách viz:
- přehled sportovních paralympijských disciplin: https://publi.cz/books/148/21.html
G –jednotlivci v kolektivních sportech
- člen kolektivu-týmu z TJ/SK KHK, který získal titul na M ČR, ME, MS, reprezentant ČR
- člen kolektivu-týmu z TJ/SK KHK, který získalna M ČR,ME, MS medailové umístění
- lze navrhovat jen hráče-ky z dlouhodobých soutěží, nikoliv z účelových seskupení
I - vítězové a medailisté z ODM
- jednotlivci a kolektivy, kteří získali na ODM zlaté medaile, případně medailová
umístění, bude posuzováno podle aktuálních výsledkůz proběhlé ODM.
J- osobnosti sportovních organizací KHK
- dlouholeté působení ve svazových a sportovních orgánech ČR, kraje, případně regionu
- dlouholetá práce spojená se značením, obnovou a údržbou u turistických tras
- publikační činnost a další činnosti, kterými pomáhal-la rozvíjet tělovýchovu a sport
v našem kraji
Navrhují krajské sportovní svazy a sportovní organice KHK. Počet k ocenění určí
Výběrová komise. Nejvýše však 4xocenění.
III.
1. Nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry navrhne jakákoliv právnická či fyzická osoba
sídlící na území KHK, zejména jednotlivé sportovní svazy a NNO sdružené ve
Všesportovním kolegiu KHK, obce a města, okresní sdružení ČUS a vybrané TJ/SK,s
přihlédnutím k těmto zásadám a to ve skupinách výše uvedených.
2. Do hodnocení jsou zařazení sportovci, trenéři a kolektivy registrováni v TJ/SK působící na
území KHK.
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3. V kategorii A1 + A2 lze podávat návrhy na sportovce, kteří mají trvalé bydliště
v našem kraji a nejsou členy TJ/SK sídlící v KHK. Zařazení podléhá schválení výběrovou
komisí.
4. Předběžný návrh se podává na předepsaném formuláři, kde bude uvedeno jméno a příjmení
sportovce, rok narození, adresa bydliště, PSČ, členství v TJ/SK, ve kterém sportu a dále
budou rozvedeny sportovní úspěchy v roce 2021. Maximálně je možné uvádět 5 výsledků
(neúplné a nesprávné formuláře budou zaslány k přepracování).
Zároveň bude uvedeno jméno trenéra navrhovaného sportovce.Dále kontaktní telefony
a e-maily na sportovce i trenéra.
Kontakt na osobu, která návrh podává (pokud to není sám sportovec či trenér).
5. Vyplněné formuláře se zasílají již od vyhlášení NSR 2021 tj. od 5.11.2021do 12.1.2022
na e-mailové adresy VŠK KHK-viz níže.
Na základě došlých návrhů a posouzení pracovní skupiny bude sestaven přehled
sportovců a kolektivů, který bude zveřejněn webu VŠK.
V případě potřeby může být termín odevzdání prodloužen.
Návrhy na formulářích musí být z důvodu přenositelnosti údajů vyplněny zásadně na
PC ve formátu souborů: doc, docx.
Posílejte pouze e-mailem na adresy: studeny36@seznam.cz ; ajpek@volny.cz
Každý návrh bude obsahovat přílohu s digitální fotografií, velikost do 1MB
Návrhy vyplněné ručně, oskenované ve formátu souboru PDF nebo JPG budou vráceny
navrhovateli k přepracování.
6.Nelze podat návrhy na jednu a tutéž osobu (sportovce, trenéra a instruktora) ve dvou nebo
více kategoriích. Takové návrhy budou Výběrovou komisí vyřazeny, aniž budou dále
zkoumány
7. Všechny podané návrhy musí odpovídat nařízení EU–GDPR, které je platné od 25.5.2018
a týká se ochrany osobních údajů.
8. Konečný výběr nejúspěšnějších sportovců provede výběrová komise. Členové Výběrové
komise vyplní a předloží anketní lístek ke stanovení pořadí v jednotlivých kategoriích
(doporučený termín 8.2.2022.)
Na jednání Výběrové komise po součtu odevzdaných hlasů bude určen vítěz ankety
a pořadí pro jednotlivé kategorie.
Předložené návrhy a případný výběr z více kandidátů schvaluje Sbor zástupců VŠK KHK.
9. Dle potřeby v průběhu příprav NSR 2021 může být vyhlášena další kategorie . A to:
- kategorie G jednotlivci v kolektivních sportech-návrhy se podávají na sportovce
působící v nejvyšších soutěžích a reprezentaci ČR
- kategorie H hlasování veřejnosti na webu podle možností sportovní agentury
- kategorie I jednotlivci a kolektivy, kteří získali zlaté medaile na ZODM v Karlovarském
kraji, o zařazení rozhodne Královéhradecký kraj
- kategorie J osobnosti ve sportu, návrhy jsou plně v kompetenci sboru zástupců VŠK KHK
10. U sportovců starších 34 let musí byt součástí návrhu stanovisko TJ/ SK, event. sportovního
svazu, že nejde o výsledky soutěží kategorií veteránů-masters.
Kategorie veteráni-masters nebudou na krajské úrovni vyhodnocovány. Tyto kategorie
jsou vyhodnocovány na úrovni okresů, případně na akcích svazů či měst a obcí.
11. Podrobné informace budou pravidelně zveřejňovány na webu VŠK KHK
http://kolegium.khk.sweb.cz, podle možností v tištěných periodikách a v Českém rozhlasu
Hradec Králové.
V Hradci Králové dne :11.10.2021

Předkládá: Mgr.Jiří Pekař- předseda VŠK KHK

Schváleno dne: 13.10.2021 ve Všesportovním kolegiu KHK.
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