ПРАВИЛА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ В ОБЛАСТТА НА
СПОРТА В ОБЩИНА ТРОЯН
I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 С тези правила се определят условията и редът за ежегоден избор на носителите
на следните награди в областта на спорта в Община Троян:
1.1. „СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА“ в следните категории:

Мъже и жени;

Юноши и девойки от 15 до 18 години, навършени в годината на
награждаване;

Деца до 14 години, навършени в годината на награждаване.
1.2. „ОТБОР НА ГОДИНАТА“ в следните категории:
 Индивидуални спортове – „Отбор на годината до 18 години“, „Отбор на
годината над 18 години“;
 Колективни спортове – „Отбор на годината до 18 г.“, „Отбор на годината над
18 г.“ ;
 „Училищен отбор на годината“.
1.3. „ТРЕНЬОР НА ГОДИНАТА“ в следните категории:
 „Треньор на годината“ – от спортен клуб;
 „Треньор на годината“ - училищен отбор.
1.4. „СПЕЦИАЛЕН ПРИЗ“ в следните категории:
 „Млад футболист на годината“;
 „Млад баскетболист на годината“;
 „Млад волейболист на годината“;
 „Заслужил спортен деятел/спортист “.
Чл.2 Наградите за призовите места са: статуетки, плакети и купи.
Чл.3 За наградите могат да бъдат номинирани всички спортисти и отбори, които се
състезават за троянски спортни клубове, регистрирани съгласно чл.10 от Закона за
физическото възпитание и спорта /ДВ, бр. 86 от 18 октомври 2018 г., в сила от
19.01.2019 г./; за училищата от Община Троян, както и техните треньори. Всеки
спортист, треньор и отбор може да бъде номиниран само в една категория.
Чл.4 Спортните клубове номинират в следните категории: „Спортист на годината“(мъже и жени), „Спортист на годината“- (юноши и девойки до 18 г.), „Спортист на
годината“- (деца до 14 г.), „Треньор на годината от спортен клуб“ и „Отбор на годината
от спортен клуб“ (индивидуални спортове до 18 г. и над 18 г., колективни спортове до
18 и над 18 г.) и „Специален приз“- (“ Млад футболист на годината“, „Млад
баскетболист на годината“, „Млад волейболист на годината“, „Заслужил спортен
деятел/спортист на годината“ ).
Чл.5 Училищата номинират в категориите: „Училищен отбор на годината“ и „Треньор
на училищен отбор на годината“.
Чл. 6 Изборът на изявените спортисти става чрез анкетно и електронно гласуване.
1. При анкетното гласуване с право на глас са:
 Представител на Постоянната комисия към Общински съвет – Троян;

 Заместник-кметът, в чийто ресор е спортът;
 Експерт „Младежки дейности и спорт“;
 По един представител от всеки местен спортен клуб;
 По един представител от училище;
 По един спортен журналист от местните медии.
2. При електронното гласуване има право да гласува всеки гражданин.
 На всички гласували граждани вотът се обобщава и носи общо 1 /един/ глас за
номиниран от анкетната карта.

II.УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА НОМИНАЦИИ
Чл.7 Спортните клубове предлагат мотивирани номинации за свои изявени
състезатели, отбори и треньори, с информация за най-добри постижения през
годината или спечелени призови места от международни и национални, купи и
турнири:
 Олимпийски игри;
 Световни първенства;
 Европейски първенства;
 Младежки Олимпийски игри;
 Европейски Олимпийски Фестивал/ЕОФ/;
 Балкански шампионати;
 Шампионати, купи и турнири на България.
/ като няма ограничения за броя на номинациите/
Чл.8 Училищата предлагат мотивирани номинации за свои изявени през годината
отбори и треньори, спечелили призови места от Спортния календар на
Ученическите игри за съответната година :
Чл.9 В срок до 6 декември, предложенията с номинациите в различните категории
се входират до кмета на Община Троян. Ако след този срок, но не по-късно от 15
декември, има състезание, в което състезател е заел призово място, то комисията
по чл.17 взема решение как да се процедира за конкретния случай.
Чл.10 Експерти обобщават предложенията и изготвят информацията в анкетен вид
за гласуване.

III.УКАЗАНИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРИЗОВИТЕ МЕСТА
Чл.11 До 10 декември ръководството на Община Троян организира срещи и разговори
за провеждане на гласуване за избор на “Спортист на годината“, „Отбор на годината“,
„Треньор на годината“ и „Специален приз“.
Чл.12 До 15 декември в Община Троян със заповед на кмета на общината се
организира провеждането на анкетното гласуване при спазване на изискванията на
чл. 6, т. 1.
Чл.13 От 11 до 15 декември се провежда електронно гласуване на сайта на Община
Троян при спазване на изискванията на чл. 6, т. 2.
Чл.14 Всеки с право на глас гласува за „Спортист на годината“ като подрежда в Анкетни
карти най-добрите:
 10 спортисти в категория „Мъже и жени“ (Анкетна карта Образец 1А);

 10 спортисти в категория “Юноши и девойки от 15 до 18 години“ (Анкетна
карта Образец 1Б);
 10 спортисти в категория „Деца до 14 години“ (Анкетна карта Образец 1В).
Информацията от проведеното гласуване се обобщава, като резултатите се изчисляват
от анкетните карти според таблица 1.
ТАБЛИЦА 1
Подреждане в анкетната карта
1 място
2 място
3 място
4 място
5 място
6 място
7 място
8 място
9 място
10 място

точки
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Чл.15 Избор на „Отбор на годината“, „Треньор на годината“ и „Специален приз“ се
извършва съгласно изискванията на чл. 6, т. 1 чрез попълване на Анкетна карта
Образец № 2
Чл.16 (1) Треньорът и отборът, събрали най-много точки, са съответно „Треньор на
годината“ и „Отбор на годината“.
(2) При треньори и отбори, получили най-много, но равен брой точки, се
провежда ново гласуване.
Чл.17 Комисия, определена със заповед на Кмета на общината, обобщава анкетните
карти и съставя протокол за класирането в отделните категории.
Чл.18 Резултатите от класирането се обявяват официално на церемония по връчването
на призовите места.

