Reglement Sportgala Valkenswaard
Het Organisatiecomité Sportgala Valkenswaard bestaat uit Sportraad
Valkenswaard, Gemeente Valkenswaard en het Gehandicapten Platvorm
Valkenswaard. Jaarlijks wordt binnen enkele maanden na afloop van elk kalenderjaar het
Sportgala Valkenswaard georganiseerd. Tijdens dit gala worden de onderstaande prijzen
uitgereikt:
- Sportman
- Sportvrouw
- Sportploeg

- Sportjongen
- Seniorsporter
- Sporter met een beperking

- Sportmeisje
- Jeugdsport team

Alle individuele sporters of teams die lid zijn van een sportvereniging of aangesloten zijn bij
een erkende sportbond en/of overkoepelende organisatie kunnen in aanmerking komen voor
een van de bovengenoemde sportprijzen. Sporters kunnen door iedereen aangemeld worden.
Voor de bovengenoemde prijzen geldt; De sporter/team moet woonachtig zijn in Gemeente
Valkenswaard, ongeacht of hij/zij actief is binnen een vereniging in Gemeente Valkenswaard of
daarbuiten.
Daarnaast kunnen alle (individuele) kampioenen die niet in Gemeente Valkenswaard
woonachtig zijn worden aangemeld voor de ‘Galerij der Kampioenen’. Wel dient er een
duidelijke link te zijn met Gemeente Valkenswaard. Let op: Zij komen dus niet in aanmerking
voor een van de bovengenoemde prijzen, maar worden wel benoemd in deze ‘Galerij der
Kampioenen’. De sportvereniging behoeft geen lid te zijn van de Stichting Sportraad
Valkenswaard.
Een voordracht voor alle bovengenoemde prijzen dient vóór 15 december 2014 te
geschieden bij het organisatiecomité van het Sportgala Valkenswaard. Dit dient te gebeuren
d.m.v. het aanmeldingsformulier in te vullen via onderstaande link:
http://goo.gl/forms/hZMpjg4Bf7
Wij verzoeken u een recente (actie) foto te versturen naar: sportgala@valkenswaard.nl
Een logo van de vereniging is ook altijd welkom. Gelieve de foto’s en logo’s in JPEG formaat
aan te leveren en op te slaan onder vermelding van desbetreffende categorie en naam van
speler,speelster of team.
Een adviescommissie beoordeelt alle voordrachten en beslist welke voordrachten, maximaal 5
per categorie, zullen worden voorgelegd aan de selectiecommissie. Elk team of individuele
sporter kan voor meerdere prijzen worden voorgedragen, maar zal uiteindelijk voor maximaal
één prijs worden genomineerd. Hierbij is het advies van de indiener richtinggevend.
De organisatie van het Sportgala stelt de besturen/contactpersonen van de vereniging op de
hoogte van de nominatie, zodat zij hierover de desbetreffende sporters kunnen informeren.
Tijdens het Sportgala zullen de uiteindelijke winnaars bekend worden gemaakt.

Criteria voor de nominaties
Galerij der Kampioenen:
• Alle sporters die het afgelopen kalenderjaar een podiumplaats hebben
behaald. Dit geldt voor zowel individuele sporters als voor teams.
• Er dient een duidelijke link te zijn met gemeente Valkenswaard.
• Clubkampioenen komen niet in aanmerking.
• Sporters/teams die aangemeld zijn voor Galerij der Kampioenen, kunnen ook worden
aangemeld in één van de onderstaande categorieën.
Voor de onderstaande categorieën geldt dat de genomineerde woonachtig moet zijn in
Gemeente Valkenswaard, ongeacht of hij/zij actief is bij een vereniging binnen Gemeente
Valkenwaard. Ook geldt hier dat per vereniging meerdere nominaties mogen worden
aangemeld!
Sportman/sportvrouw van het jaar:
• Minimale leeftijd van 17 jaar op 31-12-14, of hij/zij is in de senioren afdeling van de
vereniging actief.
• Uitsluitend degene die een opmerkelijke prestatie hebben geleverd.
Sportploeg van het jaar:
• Alle teams (2 spelers of meer) van een vereniging uit Gemeente Valkenswaard, die een
regionale, nationale of internationale sportprestatie hebben geleverd of kampioen zijn
geworden in hun klasse.
Seniorsporter van het jaar:
• Alle sporters die de leeftijd 45 jaar gepasseerd zijn op 31-12-14, die in het betreffende jaar
een sportieve prestatie hebben geleverd en/of een voorbeeld zijn geweest voor anderen.
Sporter met een beperking:
• Alle sporters met een lichamelijke of verstandelijke beperking, ongeacht of deze op junior
of senior niveau actief zijn.
• In deze categorie kunnen ook teams worden aangemeld die uitsluitend bestaan uit sporters
met een beperking.
Sportjongen/sportmeisje
• Jeugdleden die een regionale, nationale of internationale prestatie hebben geleverd, en/of
kampioen zijn geworden.
• Ook sporters die een uitzonderlijke prestatie in teamverband hebben geleverd komen in
aanmerking.
• Als leeftijdsgrens wordt het binnen de betreffende bond geldende leeftijdscriterium voor
jeugdleden gehanteerd.
Jeugdsport team:
• Alle jeugdteams (2 spelers of meer) van een vereniging uit de Gemeente Valkenswaard die
een regionale, nationale of internationale prestatie hebben geleverd of kampioen zijn
geworden in hun klasse.

