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Criteria Huldiging 

Sportkampioenen 2019 
 

 

 

Algemene criteria 

• De tak van sport moet aangesloten zijn bij een sportbond erkend door NOC*NSF. 

• Ten tijde van de prestatie moet de sporter als inwoner geregistreerd staan in de 

gemeente Lelystad. 

• De prestatie is geleverd in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2019. 

• De prestatie is behaald tijdens:  

o Lokale kampioenschappen en/of schooltoernooien; 

o Regionale kampioenschappen; 

o Provinciale kampioenschappen; 

o Nederlandse kampioenschappen; 

o Deelnemer en/of medaillewinnaar Europese kampioenschappen; 

o Deelnemer en/of medaillewinnaar Wereldkampioenschappen; 

o Deelnemer en/of medaillewinnaar Olympische Spelen. 

 

Specifieke criteria: Huldiging individuele sporters tot en met 17 jaar           

• De sporter is niet ouder dan 17 jaar. 

• De sporter beoefent de sport individueel of in teamverband, al dan niet met 

ondersteuning van een trainer/trainster.  

• De sporter heeft een prijs ontvangen (beker, medaille of anders). 

 

Specifieke criteria: Huldiging individuele sporters vanaf 18 jaar   

• De sporter is 18 jaar of ouder. 

• De sporter beoefent de sport individueel of in teamverband, al dan niet met 

ondersteuning van een trainer/trainster.  

• De sporter heeft een prijs ontvangen (beker, medaille of anders).  

 

Specifieke criteria: Huldiging teamprestatie tot en met 17 jaar    

• De teamleden zijn niet ouder dan 17 jaar.  

• Het team doet mee aan wedstrijden binnen en/of buiten Lelystad.  

• Het team heeft een prijs ontvangen (beker, medaille of anders).  

 

Specifieke criteria: Huldiging teamprestatie vanaf 18 jaar    

• De teamleden zijn 18 jaar of ouder. 

• Het team doet mee aan wedstrijden binnen en/of buiten Lelystad.  

• Het team heeft een prijs ontvangen (beker, medaille of anders).  

 

Specifieke criteria: Huldiging aangepaste sporten      

• De sporter beoefent de sport individueel of in teamverband.  

• De sporter heeft een prijs gewonnen, dan wel bijzondere prestatie verricht.   

 

Voor de onderstaande vier categorieën geldt dat de winnaar wordt bepaald op basis van de 

opgestelde criteria en door het geven van punten. Dit laatste geldt alleen voor de sportiefste 

basisschool.  

 

Specifieke criteria: Sporttalent                               

• De sporter heeft een uitzonderlijke prestatie geleverd, die op vele fronten de aandacht 

op het sporttalent, de betrokken sport en/of op Lelystad heeft gevestigd.  

• De sporter beoefent de sport op amateur- of professioneel niveau.  

• Een sporter kan slechts één keer tot sporttalent gekozen worden. 
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Specifieke criteria: Maatschappelijk betrokken sportvereniging    

• De sportvereniging is gevestigd in Lelystad. 

• De sportvereniging is het afgelopen jaar, naast de reguliere sportactiviteiten, ook 

maatschappelijk actief geweest.  

• De sportvereniging blinkt uit door een specifiek project of bijzondere samenwerking.  

 

Specifieke criteria: Sportinitiatief                     

• Initiatieven op sportief gebied die op een positieve manier indruk hebben gemaakt bij 

bijvoorbeeld sporters, supporters en/of inwoners van Lelystad. 

• Het initiatief is georganiseerd door een vereniging, stichting, school of andere instelling. 

 

Specifieke criteria: Sportiefste basisschool                                                   

En basisschool scoort punten op de onderstaande criteria. De basisschool met de meeste 

punten is de sportiefste basisschool van Lelystad.   

• De school is gevestigd in Lelystad. 

• De school stimuleert een actieve leefstijl bij leerlingen door het organiseren van extra 

sportactiviteiten, buiten de reguliere gymlessen om. Dit kan ook een naschools 

sportaanbod zijn.  

• De school verricht inspanningen voor een gezonde omgeving van het kind, bijvoorbeeld 

door een gezonde kantine of vignet Gezonde School.  

• De school zet zich in voor betere kwaliteit van gymlessen, bijvoorbeeld door inzet van 

een vakleerkracht Bewegingsonderwijs.  

• De school stimuleert leerlingen om lid te worden van een sportvereniging.  

• Bonuspunt: verzin een slogan waaruit blijkt dat jouw basisschool de titel ‘sportiefste 

basisschool van Lelystad’ verdient.  
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