
 
 

Návrh doručte písemně nebo osobně na adresu Nadace sportující mládeže, Podmostní 4, 301 00 Plzeň  
(Tel: 377236696) do 9. 1. 2017. Doba pro osobní konzultace: pondělí a středa 10-12 a 14-18 hod. 
(informace o době pro osob. konzultace v době ván. svátků naleznete na www.nsm.cz, sekce Aktuality).   
 

Návrh kandidáta na vyhodnocení nejlepších sportovců města Plzně za rok 2016 
 
 

Věková kategorie:……………….…….……….sport………………..……………..jednotlivci/družstva 
  Ml.žactvo (r. nar. 2006 - 04), st. žactvo (03-01), dorost (00-97)                                         (Nehodící se škrtněte) 

 

 

………………………………………………………  ……………………………. 
 Jméno a příjmení kandidáta – sportovec / kolektiv     Datum narození 

 

 

………………………………………………..   ....……..  … …..…..………………………... 
       Adresa včetně PSČ, kam bude zaslána případná pozvánka        Městský obvod      E-mail a tel. číslo sportovce nebo jeho zák. zástupce 

 

       S vyznamenáním – Prospěl – Neprospěl 
…………………………………………………………            …………………………………………………. 
Škola, kterou nominovaný navštěvuje (jen jednotlivci)               ↑ Prospěch ve škole (nehodící se škrtněte) ↑ 
 
Navržený sportovec má trvalé bydliště v Plzni nebo v roce 2016 působil v plzeňském sportovním klubu. 
 

Přehled sportovních úspěchů v roce 2016  ……………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………… 

Věnujte pozornost i druhé straně formuláře.   ……………………………………………………………… 

Údaje z dotazníku na další straně jsou určeny   ……………………………………………………………… 

jednak pro potřeby moderátora slavnostního   ……………………………………………………………… 

vyhlášení, ale také pro potřeby výstavy, na níž   ……………………………………………………………… 

budou představeny profily všech nominovaných..  ……………………………………………………………… 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Jméno a příjmení trenéra  e-mail a tel. číslo na trenéra   Kontaktní adresa trenéra včetně PSČ 

  

Návrh předkládá: sportovní subjekty (spolky, TJ/SK, oddíly), sportovní svaz, školní sportovní klub (AŠSK) – 
pokud se oddíl zúčastňuje postupových soutěží sportovního svazu; u jednotlivců může být žadatelem i škola. 
 
 

………………………………………………        …………………………………………… 
 Název navrhovatele (subjektu)      Jméno a příjmení navrhovatele  
 

…………………………………………………………………………  …………………..……………………. 
 adresa navrhovatele        E-mail a tel. číslo navrhovatele 

Pokyny k vyplnění formuláře: 
- Na jednom formuláři uvádějte pouze jednoho kandidáta nebo pouze jeden kolektiv. 
- V  každé kategorii navrhujte 1 nejúspěšnějšího sportovce! V případě mimořádných sport. úspěchů 

více jednotlivců v jedné kat. uveďte návrh pořadí s pořadovým číslem před jménem sportovce. 
- Kritéria pro vyhodnocení – minimálně medailová umístění na MČR. 
- V návrhu vyplňte všechny předepsané údaje, včetně charakteristiky sportovce na zadní straně. 
- Výsledky doložte kopiemi diplomů, žebříčků, apod. Na nedoložené výsledky nebude brán zřetel. 

 
 
 

Datum:………………………..    ………………………………………………….. 
      Podpis (razítko) předkladatele návrhu 



 
 

Návrh doručte písemně nebo osobně na adresu Nadace sportující mládeže, Podmostní 4, 301 00 Plzeň  
(Tel: 377236696) do 9. 1. 2017. Doba pro osobní konzultace: pondělí a středa 10-12 a 14-18 hod. 
(informace o době pro osob. konzultace v době ván. svátků naleznete na www.nsm.cz, sekce Aktuality).   
 

Doplňující informace 
V souvislosti s Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně proběhne výstava, na níž budou představeny profily 
všech nominovaných jednotlivců i družstev. Profily se objeví také na www.sportovecplzne.cz. Rádi bychom Vás 
proto požádali o poskytnutí několika fotografií (2 až 4), které použijeme pro přípravu profilu na výstavu. 
Fotografie v dostatečném rozlišení a kvalitě spolu s popisem zašlete v el. podobě na e-mail: info@nsm.cz 
(Pozor: Nominační formulář je na rozdíl od fotografií potřeba dodat vytištěný včetně podpisů atd.).   
Prosíme Vás o co nejúplnější vyplnění. Děkujeme za spolupráci. 
__________________________________________________________________________________________ 

Dotazník – jednotlivci  
(u kolektivů stačí dodat fotografie) 

 

Jméno: 

Přezdívka: 

Datum narození: 

Sport. odvětví: 

Sportovní začátek (věk): 

Největší sportovní úspěch(y): 

 

 

Největší sportovní zklamání: 

 

 

Sportovní sen: 

 

 

Vzor (sportovní i jiný): 

 

 

Oblíbený herec, herečka, zpěvák, zpěvačka, skupina, spisovatel, knížka, film…: 

 

 

Zájmy (koníčky): 

 

 
Další zajímavosti, plány do budoucna,…: 
 
  


