
 
 

 
 

AKTUÁLNÍ   INFORMACE  Č. 1/2017 
 

    V Opavě 17.11.2017 
    

1. Anketa Nejúspěšnější sportovec a sportovní kolektiv v okrese Opava pro rok 2017 

 

V souladu se statutem Ankety Nejúspěšnější sportovec a sportovní kolektiv v okrese 

Opava se pořadatel ankety RS ČUS v Opavě obrací na SK - TJ a sportovní svazy okresu 

Opava s požadavkem na předložení návrhů k vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců a 

sportovních kolektivů okresu Opava v roce 2017. 

Návrhy podávají SK - TJ a sportovní svazy u sportovců a kolektivů, kteří patří do 

dorostenecké a vyšší věkové kategorie a dosáhli vynikajících výsledků na soutěžích 

mezistátních, mezinárodních, mistrovstvích a přeborech ČR. 

V anketě budou vyhlašovány tyto kategorie: 

a) jednotlivci dospělí - deset nejúspěšnějších 

b) jednotlivci junioři do 21 let - pět nejúspěšnějších 

c) jednotlivci zdravotně postižení – jeden nejúspěšnější 

d) kolektivy - pět nejúspěšnějších 

e) trenér 

f) sportovní výkon roku – sportovní událost roku 

g) cena fair – play 

h) uvedení do síně slávy 

i) případě další ceny dle požadavků spoluorganizátorů (mediální hvězda Opavského a 

hlučínského deníku apod.) 

 

V návrzích u sportovců – juniorů i dospělých uveďte: 

1. Příjemní a jméno, datum narození, kontaktní údaje 

2. Sportovní odvětví, SK - TJ, věkovou kategorii 

3. Jméno trenéra 

4. Účast a umístění na jednotlivých soutěžích a výkony (rekordy) doložené 

technickými výsledky 

  

V návrzích u kolektivů uveďte: 

1. Název družstva, kontaktní údaje 

2. Sportovní odvětví, SK - TJ, věkovou kategorii, úroveň soutěže 

3. Jméno trenéra 

4. Účast a umístění v soutěžích doložené technickými výsledky   

 

V návrzích u trenérů, osobností k uvedení do síně slávy uveďte: 

1. Příjemní a jméno, datum narození, kontaktní údaje 

2. Sportovní odvětví, SK - TJ 

3. Účast a umístění svěřenců v jednotlivých soutěžích doložené technickými 

výsledky 
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V návrzích na Sportovní výkon – sportovní událost uveďte u navrhovaného: 

1. Příjemní a jméno, datum narození, kontaktní údaje - název akce 

2. Sportovní odvětví, SK - TJ – název události  

3. Přesný popis sportovního výkonu – události 

 

V návrzích na čin Fair – play uveďte u navrhovaného: 

1. Příjemní a jméno, datum narození, kontaktní údaje 

2. Sportovní odvětví, SK - TJ  

3. Přesný popis činu Fair – play 

4. Oznámení o svědectví, jméno a adresu svědka – navrhovatele, popřípadě další 

doklady 

 

Pro plánovanou videoprojekci spolu s návrhem je potřeba zaslat v elektronické podobě 

rovněž minimálně dvě fotografie navrhovaného – jedna fotografie – portrét a minimálně jedna 

další - akční fotografie ze závodu – utkání.   

Návrh do ankety se podává tiskopisu, který tvoří přílohu těchto AI. 

Navrhovaní sportovci musí startovat za družstvo mající sídlo v okrese Opava. Výsledek, 

za který je jednotlivec navrhován, musí dosáhnout v době, kdy byl členem družstva mající 

sídlo v okrese Opava. 

     Případné další informace a vysvětlení poskytne sekretář VV RS ČUS v Opavě p. Ladislav 

Kreisel – tel.: 553 625 474. 

 Návrhy ověřené podpisem a razítkem SK - TJ, sportovního svazu je možno zasílat na RS 

ČUS v Opavě, Vodárenská 2736/18, 747 07  Opava tak, aby jej RS ČUS obdrželo nejpozději 

do 31.12.2017. 

 Obdobně jako v předchozích letech součástí vyhlášení ankety NSSK bude rovněž anketa 

čtenářů, kterou bude pořádat mediální partner ankety.  

Slavnostní vyhlášení ankety NSSK se uskuteční v sobotu 17. března 2018 od 18 hodin 

v prostorách Slezského divadla v Opavě ve spojení s plesem sportovců. 

 

 

 

 

 

             Ing. Petr Kašný              Ladislav Kreisel 

    předseda RS ČUS v Opavě             sekretář VV RS ČUS v Opavě 


