REGLEMENT LEIDSE SPORTPRIJZEN

De Leidse Sportprijzen worden jaarlijks uitgereikt.
INDELING PRIJZEN
De sportprijzen zijn ingedeeld in de volgende categorieën:
- sportvrouw van het jaar;
- sportman van het jaar;
- sportploeg van het jaar;
- coach van het jaar;
- minder valide sporter van het jaar;
- sporttalent van het jaar.
Daarnaast zijn er ook aanmoedigingsprijzen.
Bij deze categorieën gaat het om door NOC*NSF erkende sporten.
Ten slotte kan er een prijs toegekend worden voor een bijzondere prestatie op sportgebied of
sporttechnisch terrein, die niet in een van bovenstaande categorieën valt onder te brengen
(buitencategorie). Bijvoorbeeld een aansprekende sportprestatie in een niet door NOC*NSF
erkende sport, of een prestatie op sporttechnisch terrein, zoals coaching, begeleiding, training.
Bestuursfuncties zijn van deze categorie uitdrukkelijk uitgesloten.
Aan de prijzen zijn geldbedragen verbonden. De hoogte van deze bedragen wordt jaarlijks door
het bestuur van de Leidse Sportfederatie(LSF), in samenspraak met eventuele sponsors,
vastgesteld.
JURY
Een onafhankelijke jury beoordeelt de voordrachten. De jury kent drie leden en bestaat uit:
- een voorzitter;
- een vertegenwoordiger van de Leidse sportpers en
- een lid.
Voorzitter en leden worden benoemd door het bestuur van de LSF. Bestuursleden van de LSF
kunnen geen deel uitmaken van de jury.
VOORDRACHT KANDIDATEN
Kandidaten voor de sportprijzen kunnen door iedereen, ook door jury(leden) en LSF-bestuursleden
worden voorgedragen. Bij de voordracht moeten de sportprestaties en het sportniveau worden
aangegeven. Ook moeten de persoonlijke gegevens van voorgedragene(n) en voordrager(s) worden
vermeld. Het voordrachtformulier kan worden gedownload van de website van de LSF.
De jury beoordeelt in welke categorie een voordracht valt. De inzending sluit 11 december.
Prestaties die worden verricht tussen die datum en het eind van het jaar kunnen door de jury nog
in de beoordeling worden betrokken. Jaarlijks wordt een oproep naar de verenigingen gestuurd
om kandidaten te melden.
CRITERIA
Voor de toekenning van de sportprijzen gelden de volgende criteria:
- de prijs voor de sportploeg van het jaar kan alleen worden toegekend aan een sportploeg van
een in Leiden gevestigde sportvereniging;
- de prijzen voor de sportvrouw- en man van het jaar worden toegekend aan een Leidse
ingezetene of een persoon uitkomend voor een in Leiden gevestigde sportvereniging;
- er wordt geen onderscheid gemaakt tussen professioneel en (semi)amateuristisch beoefende
sport;
Bovenstaande criteria zijn ook van toepassing op de aanmoedigingsprijzen.

WERKWIJZE JURY, NOMINATIES EN TOEKENNING
De jury beoordeelt de binnengekomen voordrachten.
Er wordt een lijst met maximaal drie nominaties per categorie opgesteld.
Deze lijst, met namen, adressen en telefoonnummer(s), naam van de vereniging en de gegevens
van degene die de voordracht heeft gedaan, wordt zo snel mogelijk aan het LSF-bestuur
overhandigd.
Het LSF-bestuur zorgt voor verspreiding van de lijst, met alleen vermelding van naam en
vereniging, aan de pers. De verspreiding van de lijst vervalt, indien er minder dan drie nominaties
zijn.
De jury maakt de toekenning van de definitieve prijzen uiterlijk een week voor de toekenning
bekend aan de voorzitter van de LSF.
UITZONDERINGEN
Indien in een bepaalde categorie naar het oordeel van de jury geen prijs kan worden toegekend,
kan de jury besluiten om de prijs dat jaar niet uit te reiken. In zo’n geval moet de (voorzitter van
de) jury contact opnemen met het LSF-bestuur, dat hierover uiteindelijk beslist.
Indien de jury niet tot een eensluidend oordeel kan komen, is de stem van de voorzitter van de
jury doorslaggevend.
ORGANISATIE
Het bestuur van de LSF is verantwoordelijk voor de gang van zaken rond de (uitreiking van de)
Leidse Sportprijzen en draagt onder andere zorg voor:
- de samenstelling van de jury
- een oproep aan verenigingen om kandidaten aan te melden
- vaststelling van de locatie, datum en tijdstip van de uitreiking
- de aanwezigheid van de winnaar(s)/of hun vertegenwoordiging
- een uitnodiging aan betrokkenen, waaronder:
houders van de ereplaquette van de LSF;
besturen van de Leidse sportverenigingen; sportkoepels en overige
sportorganisaties;
besturen van in Leiden gevestigde afdelingen van sportbonden;
sponsors;
College van B&W van Leiden;
Gemeenteraad van Leiden;
beleidsambtenaren van de gemeente Leiden, die ‘sport’ in hun portefeuille hebben;
sportraden uit de omgeving van Leiden
de pers;
besturen van verenigingen die in de prijzen vallen die buiten Leiden zijn gevestigd;
personen en/of instanties die de sponsor(s) en/of de LSF wensen uit te nodigen;
oud-juryleden;
oud-bestuursleden van de LSF.
Leiden, november 2017.

