
Vážení sportovní přátelé, 
  
v úvodu mi dovolte, abych Vám popřál hodně zdraví, sportovních i osobních úspěchů a vše dobré v 
novém roce. 
 
 Tak jako každý rok připravujeme i letos společně s našimi partnery ocenění sportovců, kteří 
dosáhli v loňském roce vynikajících sportovních úspěchů. Při té příležitosti si Vás dovolujeme oslovit a 
požádat Vás o spolupráci při nominacích do anket Nejlepší sportovec 2019. I v letošním roce 
se opět sešly termíny pro nominace jak krajského tak okresního sportovce ve stejný čas. Takže si 
prosím vyberte, do jaké ankety chcete sportovce nominovat, nebo můžete sportovce nominovat do 
obou anket. V anketách jde o nominaci prostřednictvím elektronického formuláře. Jeho vyplnění je 
velice rychlé a snadné. Teď už k jednotlivým anketám: 
  

1. Anketa Kraje Vysočina 2019 
 
(elektronický nominační formulář najdete na webových stránkách Jihlavské unie sportu 
www.sportjihlava.cz. Odkaz na formulář najdete na prvním baneru - viz obrázek: 
 

 
 

  
Navrhovaný sportovec musí splňovat tato kritéria: 
1) sportovec musí být členem TJ, SK z Kraje Vysočina (vyjma ankety Sportovní výkon roku),  
2) sportovec dosáhl v roce 2019 sportovních úspěchů minimálně na celorepublikové úrovni (např. 
mistrovství ČR, mistrovství Evropy, světa, světový pohár apod.).  
 
Můžete nominovat sportovce či kolektiv do odborné části ankety v následujících kategoriích: 
1) Junior (chlapci, dívky) - zařazení do této kategorie podléhá věkovému vymezení v rámci 
jednotlivých sportovních odvětví 
2) Zdravotně postižený sportovec 
3) Trenér 
4) Dospělí (muži, ženy) - zařazení do této kategorie podléhá věkovému vymezení v rámci jednotlivých 
sportovních odvětví 
5) Kolektiv - pouze týmy (celky) kolektivních sportů všech věkových kategorií 
6) Sportovní výkon roku - sportovec, který dosáhl významného sportovního výkonu na republikové či 
mezinárodní úrovni, pochází z Kraje Vysočina a v tomto kraji trénoval a závodil minimálně v 
mládežnických kategoriích 

file:///G:/Jihlava/CUS/Informace%20pro%20TJ%20-%20SK/2018/www.sportjihlava.cz


7) Cena za přínos pro sport - kategorie reflektuje přínos v oblasti sportu, je určena sportovcům, 
trenérům, rozhodčím, funkcionářům a dalším sportovním činitelům, kteří významně přispěli k rozvoji, 
masovosti, kvalitě či obecně fungování a propagaci sportu v Kraji Vysočina. 

  
Elektronický formulář pro nominaci do sportovce Kraje Vysočina najdete zde: Nominace sportovce 
on-line  
  
Jestliže znáte některého ze sportovců, který by neměl v nominaci této odborné ankety 
chybět, nominujte jej buď sami, nebo zajistěte, aby jej nominoval klub, či sportovní svaz jehož je 
členem. Termín byl stanoven do 31.1.2020. 
  

2. Anketa Nejlepší sportovec Jihlavska 2019 
 
 V anketě můžete nominovat jednotlivce,  kolektiv a trenéra. Nominace můžete provádět opět 
v elektronickém formuláři, který najdete na www.sportjihlava.cz . Odkaz na formulář najdete ve 
druhém baneru - viz obrázek: 
 

 
 
nebo přímo zde:  Nominace sportovce Jihlavska on-line 

  
Nominovaný sportovec, trenér či kolektiv do této ankety musí splňovat následující kritéria: 

a.      věk minimálně 15 let u sportovců, kolektivů a 18 let u trenéra 
b.      sportovní výkony, jimiž se řadí do výkonnostní špičky v ČR za rok 2019 
c.      nominovaný sportovec musí startovat ve sportovních soutěžích za TJ, SK z okresu Jihlava. 

  
V případě, že byste chtěli nominovat sportovce, který nedosáhl hranice 15 let, přihlaste jej do ankety 
Domu dětí a mládeže - kontakt: 730 855 755 pan Prokop. 
 

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 

6.  1. 2020 

Ing. Holub Vítězslav 

předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 
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