ОДОБРИЛ: (п)
ДИАНА САВАТЕВА
Заместник-кмет на Община Бургас
РЕГЛАМЕНТ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИЗЬОРИТЕ В КАТЕГОРИЯ „СПОРТИСТ НА
ГОДИНАТА И ТРЕНЬОР“, КАТЕГОРИЯ „ОТБОР НА ГОДИНАТА“,
КАТЕГОРИЯ „МЛАД ТАЛАНТ“ И КАТЕГОРИЯ „СПОРТИСТ С
УВРЕЖДАНИЯ“
ЗА 2021 ГОДИНА НА ОБЩИНА БУРГАС
По традиция в края на всяка година Община Бургас награждава с парични
средства определените спортисти и техните треньори в следните категории:
Категория „Спортист на годината и треньор“
Категория „Отбор на годината“
Категория „Млад талант“
Категория „Спортист с увреждания“
Общия размер на паричния награден фонд за всички категории осигурен от Община
Бургас е 12 000 лв.
Всички заинтересовани клубове следва да подадат своята АНКЕТА-ПРЕДЛОЖЕНИЕ за
съответната категория в срок до 9.12.2021 г. в отдел „Спорт“ на ул. „Конт Андрованти“ 1-3 ет. 2,
офис 14, която следва да бъде подписана и подпечатана от клуба.
1.
2.
3.
4.

Регламентът за определяне на призовите в различните категории е следният:
10-ТЕ НАЙ-ДОБРИ СПОРТИСТИ НА ГОДИНАТА
Номинациите ще бъдат определени на база представените от спортните клубове
предложения за спортисти, постигнали престижни класирания през годината.
Номинацията трябва да съдържа трите имена на спортиста и личният му треньор,
постижението, дата и място на проявата.
В тази категория могат да бъдат включени само състезатели във възрастовите
групи: мъже, жени, младежи, юноши и девойки старша възраст.
Класирането се извършва на база попълнени протоколи от спортни журналисти на
бургаските медии, в които трябва да фигурират задължително 15 имена на спортисти,
които се подреждат по значимост на техните постижения. Класирането на номинираните
спортисти в протоколите на журналистите се извършва по следния начин:
От 1-во до 15-то място съответстват определен брой точки:
1-во място - 200 т.
2-ро място– 170 т.
3-то място– 150 т.
4-то място– 130 т.
5-то място– 120 т.
6-то място– 110 т.
7-мо място– 100 т.
8-мо място–90 т.

9-то място– 80 т.
10-то място– 70 т.
11-то място– 60 т.
12-то място– 50 т.
13-то място– 40 т.
14-то място– 30 т.
15-то място– 20 т.

Крайното класиране в Категория „10-те най-добри спортисти на годината“ се
определя на база най-голям брой събрани точки от протоколите. Задължително условие
за да попадне в класацията е, всеки номиниран да фигурира в повече от половината от
протоколите на журналистите.
При евентуален равен брой точки, състезателите заемат едно и също място в
крайното подреждане на десетката.
Всяка медия има право да представи само един протокол.
Критерият по отношение на нивото на спортния форум, който трябва да бъде
водещ е както следва:
1. Олимпийски игри
2. Световни първенства
3. Европейски първенства
4. Световни купи (олимпийски спортове)
5. Световни първенства (неолимпийски спортове)
6. Европейски купи (олимпийски спортове)
7. Световни купи (неолимпийски спортове)
8. Европейски първенства (неолимпийски спортове)
9. Европейски купи (неолимпийски спортове)
10. Балкански първенства
11. Балкански купи

КАТЕГОРИЯ „ОТБОР НА ГОДИНАТА“
Номинациите ще бъдат определени на база представените от спортните клубове
предложения за отбори, постигнали престижни класирания през годината. Класирането
ще се извършва на база попълнени протоколи от спортни журналисти и бургаски медии
в които трябва да фигурира името на само един отбор.
За определяне на отбор на годината се използва следната методика:
След събиране на всеки един от протоколите, отбор на годината става този събрал
най-голям брой гласове.
Забележка: При равен брой номинации от протоколите, се взима предвид
класирането на отбора, както и ранга на проявата.
КАТЕГОРИЯ „МЛАД ТАЛАНТ“
Номинациите ще бъдат определени на база представените от спортните клубове
предложения за спортисти, постигнали престижни класирания през годината.
Номинацията трябва да съдържа трите имена на спортиста и личният му треньор,
постижението, дата и място на проявата.
В тази категория могат да бъдат включени само състезатели във възрастовите
групи: юноши, девойки младша възраст и деца
Класирането се извършва на база попълнени протоколи от спортни журналисти
на бургаските медии, в които трябва да фигурират задължително 15 имена на спортисти,
които се подреждат по значимост на техните постижения. Класирането на номинираните
спортисти в протоколите на журналистите се извършва по следния начин:

От 1-во до 15-то място съответстват определен брой точки:
1-во място - 200 т.
2-ро място– 170 т.
3-то място– 150 т.
4-то място– 130 т.
5-то място– 120 т.
6-то място– 110 т.
7-мо място– 100 т.
8-мо място–90 т.

9-то място– 80 т.
10-то място– 70 т.
11-то място– 60 т.
12-то място– 50 т.
13-то място– 40 т.
14-то място– 30 т.
15-то място– 20 т.

Крайното класиране на тройката в Категория „Млад талант“ се определя на база
най-голям брой събрани точки от протоколите. Задължително условие за да попадне в
класацията е, всеки номиниран да фигурира в повече от половината от протоколите на
журналистите.
Всяка медия има право да представи само един протокол.

КАТЕГОРИЯ „СПОРТИСТ С УВРЕЖДАНИЯ“
Номинациите ще бъдат определени на база представените от спортните клубове
предложения за спортисти с увреждания, завоювали престижни класирания през
годината. Номинацията трябва да съдържа трите имена на спортиста, постижението, дата
и място на проявата.
Класирането ще се извършва на база попълнени протоколи от спортни
журналисти и бургаски медии, в които трябва да фигурира името на само един спортист.
За определяне на победителя в Категория „Спортист с увреждания“ се използва следната
методика:
- След събиране на всеки един от протоколите, победител в тази категория е този
събрал най-голям брой гласове.
Забележка: При равен брой номинации от протоколите, се взима предвид
класирането на състезателя, както и ранга на проявата.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ПО КАТЕГОРИИ
Таблица 5

Разпределяне на финансовите средствата по категории
Категория
спортист
Място
на
годината
1
500 лв.
2
450 лв.
3
420 лв.
4
400 лв.
5
380 лв.
6
360 лв.
7
340 лв.
8
320 лв.
9
300 лв.
10

280 лв.

Спортист с Категория Треньор
Категория
увреждания „Млад
Треньор отбор на
талант“
и неговия
годината
треньор
120 лв.
120 лв.
500 лв.
100 лв.
100 лв.
450 лв.
80 лв.
80 лв.
420 лв.
400 лв.
380 лв.
2000 лв.
2*200 лв.
360 лв.
340 лв.
320 лв.
300 лв.

Резерв

1500 лв.

280 лв.

Не разделна част към Регламента са:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Протокол за определяне в Категория „Спортист на годината и треньор“
Протокол за определяне в Категория „Отбор на годината“
Протокол за определяне в Категория „Млад талант“
Протокол за определяне в „Спортист с увреждания“
Разпределение на средствата в Категория „Спортист на годината и треньор“
Разпределение на средствата в Категория „Отбор на годината“
Разпределение на средствата в Категория „Млад талант“
Разпределение на средствата в Спортист с увреждания“

На 17-ти декември 2021 г. /петък/ в 15.00 часа в заседателната зала на Община
Бургас ще бъдат разгледани протоколите на спортните журналисти от бургаските медии,
както и ще бъдат изчислени крайните резултати в различните категории в присъствието
на представители от бургаските медии, общински администрация и членове на
постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности към Общински съвет – Бургас.
Официалната церемония по награждаване е предвидена да се състои на 20.12.2021
г., съобразно епидемиологичната обстановка към момента на събитието.
Ако церемонията ще бъде проведена, отдел „Спорт“ своевременно ще уведоми
всички номинирани за мястото и часа на провеждането и.

