KAMPIOENENVIERING 2019
REGLEMENT – INDIVIDUELE KAMPIOENEN
1.

2.
3.

3.

4.
5.
6.

Enkel inwoners van Herselt komen in aanmerking om gehuldigd te worden als
individuele kampioen. De vereniging waarbij de sporter is aangesloten hoeft niet
noodzakelijk een Herseltse vereniging te zijn.
De titel werd behaald tussen 1 juli 2018 en 30 juni 2019
Volgende behaalde titels komen in aanmerking voor de huldiging:
Gouden medaille behaald op een kampioenschap ingericht door een Belgische of
Vlaamse Federatie.
- Provinciaal kampioen(e) in individueel verband
- Belgisch kampioen(e) in individueel verband
- Kampioen in een afdeling
De kandidatuurstelling dient gedaan te worden op een formulier dat te verkrijgen is op
de sportdienst van het gemeentehuis, ondertekend door de voorzitter en de secretaris van
de vereniging.
Hierbij moet een kopie gevoegd worden waaruit blijkt dat deze kandidaatstelling terecht
is.
De kandidaturen dienen bezorgd te worden tegen uiterlijk 10 juli 2019 op het daartoe
bestemde formulier op de gemeentelijke sportdienst van Herselt.
Vóór de huldiging zal de sportraad in samenwerking met de sportdienst zich beraden
over de ernst van de kandidaturen.
De kandidaten die gehuldigd worden zullen persoonlijk en schriftelijk door de sportdienst uitgenodigd worden.

KAMPIOENENVIERING 2019
REGLEMENT – CLUBKAMPIOENEN
1.
2.
3.

3.

4.
5.
6.

Enkel erkende Herseltse sportverenigingen komen in aanmerking om gehuldigd te
worden op de kampioenenviering.
De titel werd behaald tussen 1 juli 2018 en 30 juni 2019
Volgende behaalde titels komen in aanmerking voor de huldiging:
- Provinciaal kampioen(e) in teamverband
- Belgisch kampioen(e) in teamverband
- Kampioen in een afdeling
De kandidatuurstelling dient gedaan te worden op een formulier dat te verkrijgen is op
de sportdienst van het gemeentehuis, ondertekend door de voorzitter en de secretaris van
de vereniging.
Hierbij moet een kopie gevoegd worden waaruit blijkt dat deze kandidaatstelling terecht
is.
De kandidaturen dienen bezorgd te worden tegen uiterlijk 10 juli 2019 op het daartoe
bestemde formulier op de gemeentelijke sportdienst van Herselt.
Vóór de huldiging zal de sportraad in samenwerking met de sportdienst zich beraden
over de ernst van de kandidaturen.
De kandidaten die gehuldigd worden zullen persoonlijk en schriftelijk door de sportdienst uitgenodigd worden.

KAMPIOENENVIERING 2019
REGLEMENT – Uitzonderlijke sportprestatie

1

Erkende Herseltse sportverenigingen en / of inwoners van Herselt die het voorbije
sportjaar een uitzonderlijke sportprestatie hebben geleverd kunnen dit melden bij de
sportdienst en komen in aanmerking om gehuldigd te worden op de kampioenenviering.

2

De prestatie werd geleverd tussen 1 juli 2018 en 30 juni 2019.
Hiervoor hoeft niet noodzakelijk een titel behaald te zijn!

3.

De kandidatuurstelling dient gedaan te worden op een formulier dat te verkrijgen is op
de sportdienst van het gemeentehuis, ondertekend door de voorzitter en de secretaris van
de vereniging.
Hierbij moet een kopie gevoegd worden waaruit blijkt dat deze kandidaatstelling terecht
is.
De kandidaturen dienen bezorgd te worden tegen uiterlijk 10 juli 2019 op het daartoe
bestemde formulier op de gemeentelijke sportdienst van Herselt.
Vóór de huldiging zal de sportraad in samenwerking met de sportdienst zich beraden
over de ernst van de kandidaturen.
De kandidaten die gehuldigd worden zullen persoonlijk en schriftelijk door de sportdienst uitgenodigd worden.

4.
5.
6.

Kandidatuur

huldiging sportkampioeneviering

Individuele kampioen:

O

Clubkampioen:

O

10 augustus 2019

O

Bijzondere prestatie:

Naam en voornaam:
……………………………………………………………….
(indien individuele kampioen of bijzondere prestatie)
Naam club:
………………………………………………………………………..
(indien clubkampioen of bijzondere prestatie)
Behaalde titel: sporttak + niveau:
(bij individuele of clubkampioen)
Contactgegevens:

……………………………………………………….

contactpersoon:

………………………………………………...

adres:

…………………………………………………………

tel. / GSM:

…………………………………………………………

mail:

…………………………………………………………

aantal leden van het team zal aanwezig zijn op de huldiging:
(bij clubkampioen of teamprestatie)

………………

Omschrijving prestatie: (enkel bij bijzondere prestatie)
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

Bewijs van de prestatie:

O

(uitslag / stand / krantenartikel ….)

Er zal aan de sportdienst (indien mogelijk) een digitale foto bezorgd worden van de
gehuldigde(n).
Indien mogelijk een sportmomentopname of de huldiging van de prestatie ter plaatse.
Overhandiging formulier bij de sportdienst:
Datum …….. / …….. / 2019

Aan:

……………………………………….

