Statutární město Ostrava
magistrát

SPORTOVEC ROKU
PRAVIDLA ANKETY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA
I. Obecná ustanovení
Vyhlašovatelem ankety „Sportovec roku“ je statutární město Ostrava.
Anketa je vyhlašována každoročně a koná se pod záštitou příslušného odvětvového náměstka
primátora. Za zajištění průběhu a realizace ankety je zodpovědný příslušný odvětvový odbor,
do jehož gesce spadají činnosti spojené se sportem.
Cílem vyhlašování ankety je ocenění výjimečných sportovních úspěchů předešlého roku, podpora
a prezentace nejúspěšnějších sportovců a aktivit v oblasti sportu se zvýrazněním společenského
významu sportu, zdravého životního stylu a lidského pohybu pro město Ostrava.
Ocenění je spojeno v případě vybraných kategorií s finančním ohodnocením, o jehož poskytnutí
a výši rozhodnou příslušné orgány města v souladu s platnou legislativou.
II. Vyhlašované kategorie
Anketa je určena k ocenění sportovců, kteří v předešlém roce dosáhli mimořádných, či jinak
unikátních sportovních výkonů, nebo se o ně zasloužili v jednotlivých vyhlašovaných kategoriích.
Anketa je rovněž určena k ocenění dalších významných a výjimečných aktivit v oblasti tělovýchovy
a sportu, spojených s šířením dobrého jména města Ostravy.
Anketa Sportovec roku je vyhlašována v těchto kategoriích:
• nejlepší jednotlivec,
• nejlepší kolektiv,
• talent roku,
• nejlepší handicapovaný sportovec,
• sportovní legenda,
• společensky odpovědná firma.
III. Nominační a hodnotící kritéria
Nominace a hodnocení v jednotlivých kategoriích budou posuzovány na základě stanovených
kritérií:
• nejlepší jednotlivec,
o umístění na olympijských hrách, mistrovství světa, světovém poháru, mistrovství
Evropy, mistrovství ČR, žebříčkové umístění v rámci jednotlivců, popř. člen
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kolektivu sportovního klubu/tělovýchovné jednoty, který získal titul, medaili či jiné
ocenění,
nejlepší kolektiv,
o kolektivem se rozumí minimálně dva sportovci v dané soutěži,
o více než polovina členů kolektivu musí být členy sportovního klubu/tělovýchovné
jednoty,
o umístění na olympijských hrách, mistrovství světa, světovém poháru, světových
hrách, mistrovství Evropy, evropském poháru, mistrovství ČR, účast v soutěžích
a závodech v ČR,
talent roku,
o umístění na olympijských hrách, mistrovství světa, světovém poháru, mistrovství
Evropy, mistrovství ČR, žebříčkové umístění v rámci jednotlivců,
o ostatní zásadní či mimořádné sportovní výkony,
o nelze ocenit sportovce v případě, že byl již v této kategorii vyhodnocen v minulých
letech,
nejlepší handicapovaný sportovec,
o účast a umístění na paralympijských hrách, mistrovství světa, mistrovství Evropy,
mistrovství ČR a soutěží v ČR i mimo ni, a to v paralympijských disciplínách,
sportovní legenda,
o sportovci či osobnosti dlouhodobě působící v oblasti sportu ve městě Ostrava,
o osobnosti pocházející, žijící nebo působící ve městě Ostrava, popř. působí
ve sportovních uskupeních mimo Ostravu i mimo ČR a zasloužili se o propagaci
ostravského sportu,
o osobnost s publikační či další činností, kterými je rozvíjen sport ve městě Ostrava,
společensky odpovědná firma,
o uskutečnění mimořádných, významných, unikátních, či jiných společensky
odpovědných aktivit, které organizace (jakákoliv právnická osoba) realizuje v oblasti
sportu v Ostravě.

Další podmínky:
• návrh na ocenění jednoho sportovce, legendy či firmy lze podat jen do jedné kategorie,
• navržení sportovci neporušili zásady sportovního chování,
• návrhy na ocenění v jednotlivých kategoriích mohou být podány jakoukoliv právnickou
či fyzickou osobou – občané z řad laické i odborné veřejnosti, firmy, sportovní organizace,
sportovní svazy, jednotlivé městské obvody statutárního města Ostrava, apod.
• v každé jednotlivé kategorii se předpokládá vždy jedno ocenění,
• nepředpokládá se ocenění jedné osobnosti ve více kategoriích současně,
• nominovanými osobami by měla být naplňována podmínka příslušnosti k městu Ostrava,
(tzn. trvalý pobyt/sídlo na území ORP Ostrava, a/nebo jsou či byli členy tělovýchovné
jednoty, sportovního oddílu nebo klubu se sídlem v Ostravě v době, kdy dosáhli výkonu
nebo umístění; popř. jinak, je-li jejich působení na ostravský sport extrémně významné),
• výjimku v počtu ocenění v jednotlivých kategoriích či ocenění jedné osobnosti ve více
kategoriích může v odůvodněných případech hodnotící komise navrhnout orgánům města,
které o tomto rozhodnou v souladu s platnou legislativou.
Hodnocení návrhů provádí společně hodnotící komise. Tato je složena z:
• odvětvové komise (oblast sportu),
• odvětvového náměstka primátora,
• zástupce odvětvového odboru (oblast sportu).
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Hodnotící komise posuzuje míru naplnění nominačních a hodnotících kritérií spojených s podporou
společenského významu sportu a šířením dobrého jména města Ostravy a navrhuje ocenění
v jednotlivých kategoriích k rozhodnutí příslušným orgánům města.
IV. Harmonogram průběhu ankety a způsob vyhodnocení
Jednotlivé termíny:
• v termínu do 15.1. kalendářního roku vyhlášení ankety a uveřejnění pravidel,
• v termínu do 28.2. kalendářního roku termín pro podávání návrhů,
• v termínu do 31.3. kalendářního roku vyhodnocení přijatých návrhů,
• v termínu do 31.5. kalendářního roku projednání v příslušných orgánech města,
• v termínu do 30.6. kalendářního roku vyhlášení vítězů/oceněných (v odůvodněných
případech mohou příslušný resortní náměstek primátora, společně s předsedou odvětvové
komise pro oblast sportu rozhodnout o vyhlášení výsledů ankety v termínu po 30.6.
kalendářního roku).
Ve zcela mimořádných případech (vyšší moc, mimořádné situace spojené s epidemickou situací,
jiné zcela mimořádné události, apod.) může odvětvový náměstek primátora po dohodě s primátorem
města rozhodnout o změnách termínů uvedených výše, avšak za podmínky, že se anketa
v příslušeném kalendářním roce uskuteční.
V případě, že se anketa v příslušeném kalendářním roce neuskuteční, musí o této skutečnosti
rozhodnout příslušný orgán města.
Vyhlášení ankety a uveřejnění pravidel za konkrétní daný rok bude specifikovat jak konkrétní
termíny, tak formu a obsah návrhu na ocenění. Návrhy na ocenění v jednotlivých kategoriích budou
podávány prostřednictvím formuláře vytvořeného odvětvovým odborem. Formulář bude zveřejněn
na webových stránkách města. Jeho podání bude možné elektronicky (emailem na odpovědnou
osobu odvětvového odboru, či prostřednictvím datové schránky) nebo korespondenčně (na adresu
Magistrátu města Ostravy).
Na základě doporučení hodnotící komise o ocenění v jednotlivých kategoriích rozhodují příslušné
orgány města. O formě vyhlášení výsledků ankety Sportovec roku rozhodne příslušný odvětvový
náměstek primátora odpovědný za oblast sportu, s ohledem na aktuálně významné akce v oblasti
sportu, či jiné slavnostní příležitosti, při nichž je možné uskutečnit vyhlášení výsledků ankety.
Vyhlášení výsledků ankety může být také samostatným aktem nezávislým na jiných akcích
či událostech.
Propagace a prezentace ankety je zajišťována odvětvovým odborem ve spolupráci s odborem
kanceláře primátora, a to po celou dobu od jejího vyhlášení, přes průběh až po vyhodnocení návrhů
a realizaci slavnostního vyhlášení. Informace jsou zveřejňovány v tisku, webových stránkách
a sociálních sítích vyhlašovatele, případně spolupořadatelů, v regionálních médiích a na dalších
komunikačních kanálech. Informace o vyhlášení ankety jsou zasílány sportovním organizacím,
sportovním svazům, městským obvodům a dalším významným zástupcům oblasti sportu v Ostravě.
V. Závěrečná ustanovení
Pravidla projednala rada
č. 08433/RM1822/131.
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