Положення «Про конкурс «Сузір’я Хортингу»»
1. Організатор.
1.1. Київська Міська Федерація Хортингу.
2. Мета та завдання.
2.1. Визначення та відзначення кращих спортсменів, тренерів, фахівців у хортингу.
2.2. Запровадження нових форм стимулювання спортсменів, тренерів, фахівців у хортингу.
2.3. Пропагування здорового способу життя.
2.4. Підняття престижу хортингу та фізичного виховання засобами хортингу.
3. Номінації
3.1. Номінації конкурсу:
«Найкращий спортсмен року»: претендентами можуть бути спортсмени, які протягом року
за результатами виступів показали найкращий результат на офіційних змаганнях з хортингу
(окремо серед кадетів, юніорів та дорослих).
«Найкраща спортсменка року»: претендентами можуть бути спортсменки, які протягом
року за результатами виступів показали найкращий результат на офіційних змаганнях з
хортингу(окремо серед кадетів, юніорів та дорослих).
«Найкращий тренер року»: претендентами можуть бути тренери, спортсмени або команди
яких показали кращий результат протягом року на офіційних змаганнях з хортингу.
«Найкраща\ий команда\клуб року»: претендентами можуть бути команди, які протягом
року за результатами виступів показали найкращі результати на офіційних змаганнях з
хортингу.
«Найкращий спортивний організатор»: претендентами можуть бути фізичні та юридичні
особи, які протягом року організовували клубні, регіональні, всеукраїнські та міжнародні
офіційні змагання з хортингу.
«Меценат року»: претендентами можуть бути фізичні та юридичні особи, які протягом року
внесли вагомий внесок у розвиток хортингу, постійно надають благодійну допомогу для
реалізації завдань у хортингу.
«Дебют року»: претендентами можуть бути спортсмени з хортингу, які протягом року за
результатами виступів показали найкращий результат на змаганнях, фестивалях.
4. Порядок та умови проведення конкурсу.
4.1. Конкурс проводиться щорічно.
4.2. У конкурсі можуть брати участь представники органів державної влади, громадських
організацій, спортивні клуби, спортсмени, ветерани спорту, тренери, спортивні фахівці, інші
суб’єкти хортингу.

4.3. Номінанти визначаються за підсумками спортивного
організаціями-членами або Президією КМФХ кандидатур.

року шляхом

подання

4.4. Відбір претендентів у номінаціях «Найкращий спортсмен року», «Найкраща спортсменка
року» та «Найкраща команда року» здійснюється за результатами виступів спортсменів у
чемпіонатах світу та Європи за бальною системою згідно з додатком 1.
4.5. У разі, якщо номінант має декілька призових місць на одному з визначених у додатку 1
змагань, враховується кращий результат.
4.6. Відбір претендентів у номінації «Найкращий тренер року» здійснюється за результатами
досягнень підготовлених спортсменів у чемпіонатах світу та Європи за бальною системою
згідно з додатком 2.
4.7. Відбір претендентів у номінації «Найкращий спортивний організатор» здійснюється за
результатами проведення офіційних всеукраїнських або міжнародних змагань на території
України.
4.8. Відбір претендентів у номінації «Меценат року» здійснюється за обсягом коштів або
послуг, які були витрачені на благодійність.
4.9. Відбір претендентів у номінації «Дебют року» здійснюється за результатами виступів
спортсменів на змаганнях, фестивалях не нижче всеукраїнського рівня.
4.10. За підсумками оцінювання поданих претендентів у номінаціях «Найкращий спортсмен
року», «Найкраща спортсменка року», «Найкраща команда року» та «Найкращий тренер
року» Виконавча дирекція вносить на розгляд Організатора по три номінанти у кожній з
номінацій.
4.11. За підсумками оцінювання поданих претендентів у номінаціях «Найкращий спортивний
організатор», «Меценат року», «Дебют року» Організатор обирає по три номінанти у кожній
з номінацій та вносить на розгляд Виконавчого комітету.
4.12. Виконавчий комітет визначає переможців у кожній номінації шляхом рейтингового
голосування.
5. Нагородження
5.1. Дату та місце проведення церемонії нагородження визначає Організатор.
5.2. Церемонія нагородження проводиться в урочистій обстановці під час проведення
спортивної події національного рівня або як окремий захід.
6. Обов’язки номінантів.
6.1. Номінанти повинні бути присутніми на церемонії нагородження.
6.2. Номінанти церемонії нагородження попереджаються щодо їх участі у церемонії не
пізніше ніж за 10 днів до її початку
8. Заключні положення
8.1. Організатори мають право вносити зміни та доповнення до цього Положення не пізніше
ніж за 30 днів до проведення конкурсу.

Додаток 1
Критерії та система оцінювання

Критерії

Бали

Чемпіонат світу*
1 місце
2 місце
3 місце

10
9
8

Чемпіонат Європи*
1 місце
2 місце
3 місце

9
8
7

Чемпіонат України
1 місце
2 місце
3 місце

7
6
5

Чемпіонат області/всеукраїнські змагання
1 місце
2 місце
3 місце

5
4
3

*Сума балів розраховується у співвідношенні від найкращого показника кількості країнучасниць.

Додаток 2
Критерії та система оцінювання

Критерії

Бали

Чемпіонат світу*
1 місце
2 місце
3 місце

10
9
8

Чемпіонат Європи*
1 місце
2 місце
3 місце

9
8
7

Чемпіонат України
1 місце
2 місце
3 місце

7
6
5

*Сума балів розраховується у співвідношенні від найкращого показника кількості
країн-учасниць.

