
Reglement Sportgala Den Helder 

Criteria  
Algemeen  

- Alle individuele sporters of teams die lid zijn van een sportvereniging die aangesloten is bij een door het 

NOC*NSF erkende sportbond en/of overkoepelende organisatie kunnen in aanmerking komen voor een 

gemeentelijke sportprijs in één of meerdere genoemde categorieën.  

- Indien bovengenoemde regel niet van toepassing is kan uitzondering gemaakt worden als het gaat om een 

buitengewone sportprestatie.  

- De sporter(s) moet(en) het afgelopen kalenderjaar/sportseizoen een club overstijgende sportprestatie 

hebben geleverd (clubkampioenen komen dus niet in aanmerking). 

- Enkel sporters die een volledig toernooi of competitie hebben afgewerkt, komen in aanmerking voor de 

Sportprijzen. Voor- en najaarscompetities of ééndaagse wedstrijden zijn uitgesloten, met uitzondering van 

bovenregionale prestaties. Voor de Sportprijzen geldt verder dat de genomineerde woonachtig moet zijn 

in de gemeente Den Helder of een aantoonbare binding moet hebben met de gemeente Den Helder. 

- Sporters kunnen door iedereen genomineerd worden. Dit kan via de vereniging gebeuren, maar ook via 

familie of vrienden van de sporter of de sporter zelf. Een sporter of team kan voor meerdere Sportprijzen 

worden genomineerd (mits aan de criteria voldaan wordt), maar zal binnen maximaal één categorie 

worden voorgedragen aan de Jury. Voorkeur van de indiener is hierbij richtinggevend.  

- Bij twijfel of op het moment dat deze criteria niet volstaat, behoudt de organisatie zich het recht om 

kandidaten toe te voegen of uit te sluiten.  

- Ook sporters met een beperking komen in aanmerking voor de Sportprijzen. Voor hen is geen aparte 

categorie, maar zij kunnen genomineerd worden in één van de genoemde categorieën.   

Criteria Kampioenenparade (sportpenning) 

• Om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke sportpenning moet er minimaal een titel behaald 

zijn bij een door het NOC*NSF erkend kampioenschap. Het moet hier gaan om een NK, WK of WK. 

• Zie bovenstaande Criteria Algemeen 

Gemeentelijke Sportprijzen (Deze prijzen hoeven niet jaarlijks te worden uitgereikt) 

Naast de algemene criteria zijn er ook criteria die specifiek gelden voor bepaalde categorieën waarin 

Sportprijzen worden uitgereikt:  

Sportman / Sportvrouw  

• In het jaar waarop het gala betrekking heeft is de minimale leeftijd van 18 jaar bereikt, of is de 

prestatie geleverd in de volwassen/senioren klasse van deze sport.  

• Ook sporters die een prestatie in teamverband hebben geleverd komen in aanmerking.   

Sporttalent 

• In het jaar waarop het gala betrekking heeft is de maximale leeftijd van 18 jaar bereikt, of is de 

prestatie geleverd in de jeugd/junioren klasse van deze sport. 

• Ook sporters die een prestatie in teamverband hebben geleverd komen in aanmerking.   

 Sportploeg 

• Een sportploeg of -team dient te bestaan uit twee of meer sporters.  

• De prestatie dient geleverd te zijn in de jeugd/junioren/volwassen/senioren klasse van deze sport.  

 Oeuvreprijs 

• Een (gestopte) trainer/coach/sporter/bestuurder met een bijzondere sportcarrière. 

 

 


