Příloha č.3 k č. tisku 568/2007/RK

Jednací řád komise
pro vyhodnocení ankety Sportovec Jihočeského kraje

Článek I
Základní ustanovení
Jednací řád komise pro vyhodnocení ankety Sportovec Jihočeského
kraje stanoví způsob a organizaci práce při posuzování návrhů.

Článek II
Příprava jednání komise
1) Jednání komise svolává její předseda.
2) Člen komise obdrží nejméně 3 kalendářní dny před konáním zasedání
pozvánku.
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2)

3)
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Článek III
Zásady řízení jednání komise a způsob rozhodování
Jednání komise řídí předseda.
Tajemník komise připravuje zasedání komise, zajišťuje potřebné
podklady a materiály pro jednání komise, vede evidenci k projednávání
jednotlivých návrhů a opatřuje zápis z jednání komise.
Komise je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
O jednotlivých návrzích se hlasuje. V případě rovnosti hlasů rozhodne
hlas předsedy komise.
Při posuzování a rozhodování se členové komise řídí předem stanovenými
pravidly danými statutem ankety „Sportovec Jihočeského kraje“ a
odbornými znalostmi. Dále postupují podle stanovených kritérií a priorit.

Článek IV
Kritéria při posuzování návrhů
Základním kritériem při posouzení návrhů jsou tato nominační kritéria:
• dosažené umístění v nejvyšší mistrovské soutěži (závodě) v daném
sportovním odvětví v České republice nebo umístění na mistrovství
Evropy, mistrovství světa, olympijských hrách
• do kategorie objev roku nelze sportovce nominovat v případě, že byl
sportovec již v této kategorii vyhodnocen v předchozím roce
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Článek V
Postup výběru sportovce Jihočeského kraje
• Komise na svém jednání v závěru příslušného roku vyzve dopisem
krajské sportovní svazy, zástupce JVSK, jihočeské sportovní redaktory,
členy Sportovní komise Rady JK, případně i širokou veřejnost
(prostřednictvím médií) k podání návrhů v jednotlivých vyhlášených
kategoriích.
• Návrhy jsou zasílány formou zveřejněného anketního lístku v listinné
nebo elektronické podobě na adresy uvedené ve vyhlášení ankety.
Termín uzávěrky pro doručení anketních lístků bude součástí vyhlášení
ankety pro daný rok.
• Komise po zaslání návrhů provede užší výběr sportovců v každé
kategorii.
• Komise stanoví jmenný seznam hlasujících z řad vybraných členů ZK a
RK, ze sportovní odborné veřejnosti, a to zejména z krajských
sportovních svazů, zástupců JVSK, jihočeských sportovních redaktorů a
členů Sportovní komise RK.
• Komise zašle užší výběr sportovců hlasujícím a vyzve je, aby do
stanoveného termínu formou hlasovacího lístku hlasovali pro sportovce
v příslušných kategoriích. Členové komise též hlasují.
• Komise na svém zasedání vyhodnotí a sečte hlasovací lístky, o pořadí
v jednotlivých kategoriích rozhoduje nejvyšší počet zaslaných hlasů.
• Komise může v odůvodněných případech změnit pořadí.
• Komise může v opodstatněných případech udělit zvláštní cenu.

Článek VI
Závěrečná ustanovení
Tento jednací řád schválila Rada Jihočeského kraje svým usnesením č.
582/2007/RK ze dne 5.6.2007.

