REGLEMENT SPORTVERKIEZING
SPORTMAN, SPORTVROUW, SPORTPLOEG VAN HET JAAR
TROFEE VAN SPORTVERDIENSTE
JEUGDSPELER, JEUGDPLOEG VAN HET JAAR

1.

Jaarlijks wordt één sportman, één sportvrouw, één sportverdienste, één sportploeg, één
jeugdspeler en één jeugdploeg van het jaar verkozen.

2.

Kandidaturen moeten ingediend worden door Groot-Ichtegemse sportverenigingen, door
individuele Groot-Ichtegemnaars, door leden van de sportraad of door de dienst sport. Per club
kan er slechts één ploeg en/of jeugdploeg voorgedragen worden. Er is geen beperking wat betreft
individuele kandidaten. De trofee van sportverdienste kan toegekend worden aan een individuele
kandidaat, een groepering of een vereniging. Elke kandidatuur moet ingediend worden via het
daartoe bestemde standaardformulier. Elke kandidatuurstelling moet vergezeld zijn van een foto
(bij voorkeur een digitale foto). De sportprestaties moeten op een eerlijke manier verkregen zijn.
Laureaten van vorige jaren zijn herverkiesbaar. Kandidaten stemmen in met de vertoning van hun
foto tijdens de prijsuitreiking en met het doorgeven ervan aan de pers. Kandidaten werken hieraan
mee.

3.

Voor kandidaten voor een sporttrofee (sportman, -vrouw, club of trofee van sportverdienste) wordt
enkel rekening gehouden met de prestaties geleverd vanaf het jaar waarin de kandidaat 17 wordt.
Kandidaten voor jeugdspeler komen in aanmerking voor deze trofee voor wat betreft de prestaties
geleverd vóór of tijdens het jaar waarin ze 16 worden. De kandidaat moet in Groot-Ichtegem
wonen. In geval de kandidaat in de loop van het jaar verhuist, wordt enkel rekening gehouden met
die prestaties, die geleverd werden toen de kandidaat in Groot-Ichtegem woonde. Clubs moeten
in Groot-Ichtegem gevestigd zijn.

4.

De verkiezing gebeurt door een jury bestaande uit zeven onafhankelijke leden die nauw
verbonden zijn met de gemeente Ichtegem en die door het bestuur van de sportraad worden
aangeduid.

5.

Bij afwezigheid tijdens de stemming van één of meer der bovenvermelde juryleden vindt de
stemming toch plaats en is ze geldig. In geval het aantal juryleden even is, stemt de voorzitter van
de sportraad of zijn afgevaardigde mee.
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6.

Juryleden die een kandidaat-familielid op de lijsten hebben staan, dienen zich te onthouden van
stemming. Deze verwantschap kan gaan tot in de derde graad. Juryleden die lid zijn van een
sportvereniging, waarvan een lid kandidaat is, of van een kandidaat-sportclub, dienen zich
eveneens van de stemming te onthouden. In geval het aantal juryleden daardoor even is, stemt
de voorzitter van de sportraad of zijn afgevaardigde mee.

7.

De verkiezing geschiedt bij geheime stemming op voorgedrukte formulieren, waarop alle namen
van de kandidaten per geslacht in alfabetische volgorde gerangschikt staan. Bij tien kandidaturen
of minder moet de jury drie kandidaten aanduiden per geslacht en die in volgorde van
belangrijkheid quoteren met drie, twee of één punten.
Zijn er meer dan tien kandidaten, dan wordt het door de jury aan te duiden getal verdubbeld. Zijn
er slechts twee kandidaten, dan wordt in volgorde van belangrijkheid gequoteerd met een twee of
een één. De kandidaat die meest punten totaliseert, wordt sportvrouw, -man, -verdienste, -club,
jeugdspeler, jeugdploeg van het jaar.

8.

Bij gelijke punten wordt tussen de winnende kandidaten een tweede stemming georganiseerd.

9.

Bij gebrek aan waardevolle kandidaturen kan de jury beslissen om de onderscheiding niet toe te
kennen. Indien daarover geen eensgezindheid bestaat binnen de jury, dient er gestemd te
worden. Als drie vierden van de aanwezige juryleden tegen de toekenning van de onderscheiding
is, dan wordt ze niet toegekend.

10. Na de verkiezing wordt er een verslag opgesteld dat door de aanwezige getuige, voor echt wordt
verklaard.

11. De laureaten worden officieel gehuldigd tijdens een receptie.

12. Beslissingen die in dit reglement niet voorzien zijn, worden door een afgevaardigde van de
sportraad tijdens de verkiezingen genomen. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk.

13. Zich kandidaat stellen houdt in dat men het reglement aanvaardt.

Bijvoegsel

14. De jury kan een waarderingstrofee toekennen aan een andersvalide sporter wegens bijzondere
sportprestatie. Deze trofee kan slechts éénmaal toegekend worden.
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