PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės kūno kultūros
ir sporto centro direktorės pavaduotojos
laikinai einančios direktoriaus pareigas
2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 2
2018 M. JONAVOS RAJONO GERIAUSIŲ SPORTININKŲ PAGERBIMO ŠVENTĖS
NUOSTATAI
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Pagerbti ir apdovanoti 2018 m. rajono vardą garsinančius sportininkus, trenerius.
2. Apdovanoti 2018 m. Jonavos r. seniūnijų sporto žaidynių seniūnijas prizininkes.
3. Išaiškinti 2018 metų:
3.1. geriausias Metų vyrų ir moterų komandas;
3.2. populiariausią sportininką ( ę );
3.3. geriausią Metų trenerį ir trenerę;
3.4. proveržį;
3.5. už viso gyvenimo nuopelnus;
3.6. geriausią Metų sportininką ir sportininkę.
4. Puoselėti Jonavos rajono sporto tradicijas.
II. ORGANIZATORIAI
5. Jonavos kūno kultūros ir sporto centras.
III. DALYVIAI
6. Rinkimuose gali dalyvauti sportininkai, kurie atstovauja Jonavos rajonui ir yra:
6.1. Lietuvos čempionatų, pirmenybių prizininkai;
6.2. Pasaulio, Europos, Baltijos šalių čempionatų, pirmenybių, universiadų prizininkai ar
dalyviai.
IV. ORGANIZAVIMO TVARKA IR LAIKAS
7. Rinkimai organizuojami dviem etapais.
7.1. Pirmasis etapas vyks iki sausio 9 d.
7.1.1.Informaciją apie geriausių sportininkų rinkimus paskelbti Jonavos KKSC internetinėje
svetainėje: www.jkksc.lt, socialiniame tinkle Facebook, išsiųsti Jonavoje registruotiems sporto klubams,
JKKSC treneriams jų nurodytais elektroninio pašto adresais, paskelbti susirinkimo metu.
7.1.2. Kandidatūras gali siūlyti patys sportininkai, jų treneriai ar klubo vadovai. Teikiant
kandidatūras, svarbu nurodyti tikslius kalendorinių metų (2018 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.)
sportininko ar komandos pasiekimus bei pilną varžybų pavadinimą pagal prieduose pateiktas formas.
Užpildytas formas siųsti adresu: rima@jkksc.lt arba pristatyti į Jonavos kūno kultūros ir sporto centrą,
adresu Žeimių g. 17, Jonava iki 2019 m. sausio 9 d.
7.2. Antrasis etapas vyks iki sausio 17 d.
7.2.1. Pretendentus į nominacijas, išskyrus populiariausią sportininką (ę), renka Jonavos
KKSC direktorės įsakymu sudaryta komisija.
7.2.2. Populiariausias sportininkas (-ė), bus išrinktas tik balsavusių sporto gerbėjų dėka
(balsavimas Facebook paskyroje vyks nuo sausio 4 d. iki sausio 17 d.). Rezultatai bus skelbiami
socialinio tinklo Facebook Jonavos KKSC paskyroje.
Galutiniai rezultatai bus paskelbti www.jkksc.lt, paviešinti žiniasklaidoje.

V. VERTINIMO KRITERIJAI
8. Vertinimo kriterijai:
8.1. renkant geriausią ar populiariausią sportininką, komandą – pasiektas sportinis rezultatas;
amžiaus grupė (jauniai, jaunimas, suaugę); sporto šakos konkurencingumas; valstybės prioritetinė,
strateginė ar nestrateginė sporto šaka;
8.2. renkant Metų trenerį (ę) – pažanga, kalendoriniais metais auklėtinių pasiekti sportiniai
rezultatai.
VI. APDOVANOJIMAS
9. Nominacijų Metų geriausios moterų, vyrų komandos, trenerio, trenerės, proveržio,
populiariausiojo sportininko, geriausio sportininko ir sportininkės laimėtojai, Jonavos rajono seniūnijų
žaidynių prizininkai ir kiti bus apdovanoti 2018 m. Geriausių sportininkų pagerbimo šventės metu,
Jonavos sporto arenoje, vasario 5 d.

.

