
Okresní sportovní sdružení ČUS Plzeň – sever 

ČASPV Plzeň – sever, AŠSK,   Město Kralovice a Město Nýřany 

 

 
Všem TJ/SK, předsedům okresních sportovních 

svazů,  odborů ČASPV a AŠSK  PLZEŇ-SEVER 

                     V Plzni dne 23. listopadu  2016 

 

 

 

Vážení sportovní přátelé, 

 

OSS  ČUS  Plzeň – sever , ČASPV Plzeň – sever a  AŠSK  ve spolupráci s městy Kralovice a 

Nýřany   připravují : Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, cvičitelů, trenérů a rozhodčích okresu 

Plzeň – sever za rok 2016. 

Vyhlášení se bude konat  v pátek  10. února  2017 od 17.00 hodin  v Lidovém domě v Kralovicích. 

 

 

Kategorie k vyhlášení : 

     osobnost okresu   1 osoba 

     krajánek    1 osoba 

 

Nejúspěšnější sportovec dospělí     5 osob 

jednotlivec   dorost     5 osob 

    žactvo     5 osob 

 

Nejúspěšnější   kolektiv  - dospělí   3 družstva 

    kolektiv – mládež   3 družstva 

 

Nejúspěšnější   trenéři – cvičitelé – rozhodčí  7 osob 

    starostové (za zásluhy o sport v obci)  3 osoby 

 

Od TJ-SK, sportovních svazů , odborů ČASPV a ostatních TV subjektů  požadujeme :  návrhy na 

ocenění úspěšných sportovců, kolektivů, cvičitelů, trenérů, rozhodčích a starostů, které musí 

obsahovat : 

 

1. jméno,  příjmení, datum narození a adresu navrhovaného 

2. stručné zhodnocení dosažených sportovních výsledků, trenérské resp.cvičitelské práce, práce 

pro tělovýchovu a sport (v  jakém sportovním odvětví ) v pořadí : mezinárodní výsledky, 

mistrovství ČR, krajské a okresní soutěže. Totéž platí i pro sportovní kolektivy. 

3. navrhovaný musí být členem TJ-SK v okrese Plzeň – sever ( vyjma starostů) a také zde v roce 

2016 působit. 

 

Návrhy zašlete na adresu :  OSS ČUS Plzeň-sever, Úslavská 75, 326 00  Plzeň  

 

                   nejpozději  do  31. prosince  2016 

 

Vybraní sportovci vedle veřejného a společenského ocenění obdrží i věcný upomínkový dárek. 

Program pro slavnostní předání ocenění zajišťuje agentura ČOK-CZ Praha s.r.o.  

 

Věříme, že této společenské akci věnujete náležitou pozornost,  za což Vám předem děkujeme . 

 

 

 

 

Předseda  OSS ČUS Plzeň-sever   předseda ČASPV Plzeň – sever  předseda AŠSK 

Ing. Marek Tyr, v.r.   Ing. Jitka Kubíková,v.r.   Roman ČUŘÍK, v.r 

 



 

 

 

 


