SPORTRAAD
KORTENBERG

REGLEMENT KAMPIOENENHULDIGING KORTENBERG
De sportdienst organiseert eenmaal per jaar, op vraag van het gemeentebestuur, een
huldiging voor de sportkampioenen. De raad van bestuur van de sportraad fungeert als
selectiecommissie van de kandidaten.

Indienen van de kandidaturen van de kampioenen
In oktober worden de formulieren via mail verstuurd naar de Kortenbergse sportclubs.
In november verschijnt er een oproep in het gemeentelijk infoblad en op de gemeentelijke
website. Zowel Kortenbergse sportclubs als individuelen kunnen dus kandidaten opgeven.
De sportdienst, de sportraad of het gemeentebestuur kunnen ook zelf mogelijke kandidaten
naar voor schuiven.
De kandidaturen dienen voor 10 december ingediend te worden bij de sportdienst.

Sportjaar
De sportprestaties die in aanmerking komen dienen geleverd te zijn in het jaar waarin men
zijn kandidatuur indient. Enige uitzondering kan er zijn wanneer de sportprestatie na 10
december van het voorgaande jaar geleverd werd.

Criteria
→ Kandidaten dienen lid te zijn van een organisatie die aangesloten is bij een erkende
sportfederatie.
→ Individuele kampioenen dienen woonachtig te zijn in Kortenberg.
→ Ploegkampioenen van een Kortenbergse club en waarvan minimum 1 inwoner deel uit
maakt van de ploeg, worden als ploeg gehuldigd.
→ Bij ploegkampioenen van een niet-Kortenbergse club, wordt alleen de inwoner(s)
gehuldigd.
→ De volgende individuele of ploegprestaties komen in aanmerking:
Een 1ste, 2de of 3de plaats behaald in een Vlaams, nationaal of internationaal
kampioenschap.
Een Vlaams, Belgisch, Europees of wereldrecord.
Bekerwinnaars vanaf Vlaams niveau.

→ Club- of interclubkampioenen komen niet in aanmerking.
→ De prestaties dienen gestaafd te zijn met officiële documenten (uitslagen,...).
→ Provinciale kampioenen komen niet in aanmerking voor de huldiging, maar mogen wel
doorgegeven worden aan de sportdienst voor een kleinere attentie.

Prijs voor sportverdienste
Wanneer een persoon een ‘bijzondere staat van verdienste’ heeft, kan de jury beslissen om
occasioneel hiervoor een prijs uit te reiken.
Hieronder wordt verstaan:
- Een uitzonderlijk niveau van kwaliteit uitstralen in het sportgebeuren, die het
clubniveau overstijgt.
- De laureaat (ate) is (was) op onbaatzuchtige wijze werkzaam op het gebied van een
bestuurlijk, een sporttechnisch en/of een vormingsniveau.
- De eventuele toespitsing van de laureaat (ate) op een bijzonder aspect in het
sportgebeuren, zoals werken met/voor bijzondere doelgroepen.
- De laureaat (ate) dient tenminste 20 jaar actief te zijn of te zijn geweest binnen de
Kortenbergse sportwereld.
- De laureaat (ate) heeft tenminste de leeftijd van 40 jaar bereikt.

Prijs voor beloftevolle jongere
Wanneer er uitzonderlijke prestaties geleverd worden door een beloftevolle jongere kan de
jury beslissen om occasioneel hiervoor een prijs uit te reiken.

Prijs voor uitzonderlijke sportprestatie
Wanneer er uitzonderlijke prestaties geleverd worden door een volwassene of senior kan de
jury beslissen om occasioneel hiervoor een prijs uit te reiken.

Uitnodigingen voor de kampioenenhuldiging
De kampioenen worden samen met hun clubbestuur en ouders/familie uitgenodigd door de
sportdienst.
De niet weerhouden kampioenen worden hiervan op de hoogte gesteld door de sportdienst.

