
 

 

 
Az év sportolója gála szabályzata 

 
 

Sportolók és edzők díjazása  
a 2022-es évben elért országos és nemzetközi eredmények alapján. 

 
 

I. fejezet - Általános rendelkezések 
 
 

1. cikk: Csíkszereda Városháza támogatja a sport területén elért teljesítményt, azon 
sportolók és edzők mellett állva, akik munkájukkal Csíkszereda hírnevét öregbítik 
országos, és nemzetközi versenyeken.  
 

2. cikk: A sportolók és edzők díjazása az országos és nemzetközi szinten elért kiemelkedő 
eredményeket méltatja, és egyben motivációt nyújt a jövőbeli teljesítmények 
eléréséhez és az új rekordok felállításához. 

 
3. cikk: Egyéni sportág esetén Csíkszeredában született sportolók és edzők, 

csapatsportágnál pedig a csíkszeredai székhellyel rendelkező csapatok eredményeit 
vesszük figyelembe.  
 

 
 

II. fejezet - Jogi keret 
 

4. cikk: A jogi rendelkezések szerint a helyhatóságoknak kötelességük támogatni a 
tömeg- és teljesítménysportot. Ennek alapját az alábbi jogszabályok képezik: 
- a 2000/69-es számú, utólag módosított és kiegészített törvény (a testnevelési és 
sporttörvény) 
- a 2006/273-as számú, utólag módosított és kiegészített törvény (helyi közpénzügyi 
törvény) 
- a 2019/57-es számú, utólag módosított és kiegészített sürgősségi kormányrendelet 
(közigazgatási törvénykönyv) 
- a 2018/114-es számú, az állami beruházások területén egyes intézkedések és egyes 
költségvetési intézkedések megállapításáról, egyes szabályozási aktusok 
módosításáról és kiegészítéséről, valamint egyes határidők meghosszabbításáról 
szóló, módosított és kiegészített sürgősségi kormányrendelet. 
- 2007 /1447 -es határozat 54-es pontja, mely a sportegyesületek által pénzdíj 
formájában adott támogatásokat szabályozza  

 
 
 

III. fejezet - A pénzügyi források elosztása 
 
 



 

 

5. cikk: A díjazottak számára nyújtandó tárgyi és/vagy más jellegű díjak, valamint az 
esemény megszervezésével kapcsolatos költségek Csíkszereda Önkormányzatának 
költségvetéséből kerülnek fedezésre. 

6. cikk: A díjazottak számára nyújtandó pénzjutalmakat a Sprint Team 88 Sportegyesület 
szponzori támogatásokból fedezi.  (a HG 1447/2007, 54-es cikkelye alapján) 
 

 
 

IV. fejezet - A projekt helye és időtartama 
 
 

7. cikk: A díjak 2022. december 29-én kerülnek átadásra, a Csíki Mozi épületében. 
 

 
V. fejezet - A díjazási eljárás 

 
 

8. cikk:  
1.  A sportolókra és edzőkre vonatkozó javaslatokat Csíkszereda polgárai nyújthatják 

be, az erre a célra létrehozott online űrlap kitöltésével: https://bit.ly/SportDij-
2022-Csikszereda. Ezeket a javaslatokat a sport területén dolgozó 
szakemberekből, helyi tanácsosokból, illetve Csíkszereda Önkormányzatának 
sporttevékenységgel foglalkozó alkalmazottjaiból álló, 10–15 személyes bizottság 
vizsgálja meg.  

2. Az (1) bekezdés szerint benyújtott javaslatok alapján, a fent említett bizottság 
összeállítja a javasolt sportolók és edzők listáját, és közülük választja ki a 
díjazottakat. 

3. A javaslatok benyújtásának határideje 2022. december 12., hétfő 12.00 óra.  
4. A bizottság tagjai a sportolók és edzők rangsorát 2022. december 16-ig 

véglegesítik. 
5. A kategóriák, amelyekben díjak kerülnek kiosztásra, a következők: 

a. Az év női sportolója 
b. Az év férfi sportolója 
c. Az év utánpótlás női sportolója (junior korosztály) 
d. Az év utánpótlás férfi sportolója (junior korosztály) 
e. Az év csapata 
f. Az év utánpótlás csapata (junior korosztály) 
g. Az év fogyatékkal élő női sportolója 
h. Az év fogyatékkal élő férfi sportolója 
i. Az év fogyatékkal élő utánpótlás női sportolója (junior korosztály) 
j. Az év fogyatékkal élő utánpótlás férfi sportolója (junior korosztály) 
k. Az év edzője 
l. Az év utánpótlás edzője 
m. Az év csapat edzője 
n. Az év utánpótlás csapat edzője (junior korosztály) 
o. Közönségdíj – egyéni sportág 
p. Közönségdíj – csapat sportág 



 

 

 
5. A bizottság a következő versenyeken elért eredményeket veszik figyelembe: 

q. Országos bajnokság 
r. Balkán-bajnokság 
s. Európa Bajnokság 
t. Világbajnokság 
u. Universiade 
v. Európa Kupa 
w. Világkupa 
x. Olimpia/paralimpia 

6. A Közönségdíjra a bizottság legfeljebb 3 sportolót (női és férfi) és 3 csapatot 
választhat ki, amelyekre Csíkszereda Városháza Facebook-oldalon lehet majd 
szavazni. A közönségszavazásra 2022. november 28. és december 12. között kerül 
sor, és a legtöbb szavazatot kapott sportoló és csapat nyeri el a közönségdíjat. 

7. Az utánpótlás (junior) kategóriájú sportolók/csapatok díjazása esetén a junior 
korhatárt sportáganként az érintett nemzetközi szövetségek szabályai alapján 
határozzuk meg. Jelen szabályzat értelmében, csakis azok a sportolók tartoznak a 
junior korosztályba, akik 2004, 2005, 2006, 2007 és 2008-ban születtek 

8. A 2022-es Az év sportolója gála pénzbeli díjai az alábbiak:  
 

Az év női sportolója I.       1.500  RON  
Az év női sportolója II.           600  RON  
Az év női sportolója III.           500  RON  

     
Az év férfi sportolója I.       1.500  RON  
Az év férfi sportolója II.          600  RON  
Az év férfi sportolója III.          500  RON  

     
Az év utánpótlás női sportolója I.          600  RON  
Az év utánpótlás női sportolója II.         500  RON  
Az év utánpótlás női sportolója III.        400  RON  

     
Az év utánpótlás férfi sportolója I.         600  RON  
Az év utánpótlás férfi sportolója II.         500  RON  
Az év utánpótlás férfi sportolója III.         400  RON  

     
Az év csapata I.          600  RON  
Az év csapata II.           500  RON  
Az év csapata III.           400  RON  
     
Az év utánpótlás csapata I.          600  RON  
Az év utánpótlás csapata II.          500  RON  
Az év utánpótlás csapata III.          400  RON  

     
Az év fogyatékkal élő női sportolója I.     1.500  RON  



 

 

Az év fogyatékkal élő női sportolója II.         600  RON  
Az év fogyatékkal élő női sportolója III.         500  RON  

     
Az év fogyatékkal élő férfi sportolója I.      1.500  RON  
Az év fogyatékkal élő férfi sportolója II.         600  RON  
Az év fogyatékkal élő férfi sportolója III.         500  RON  

     
Az év fogyatékkal élő utánpótlás női sportolója I.         600  RON  
Az év fogyatékkal élő utánpótlás női sportolója II.          500  RON  
Az év fogyatékkal élő utánpótlás női sportolója III.        400  RON  
     
Az év fogyatékkal élő utánpótlás férfi sportolója I.          600  RON  
Az év fogyatékkal élő utánpótlás férfi sportolója II.         500  RON  
Az év fogyatékkal élő utánpótlás férfi sportolója III.         400  RON  

     
Az év edzője I.           600  RON  
Az év edzője II.           500  RON  
Az év edzője III.           400  RON  

     
Az év utánpótlás edzője I.          600  RON  
Az év utánpótlás edzője II.          500  RON  
Az év utánpótlás edzője III.          400  RON  
     
Az év csapat edzője I.          600  RON  
Az év csapat edzője II.          500  RON  
Az év csapat edzője III.          400  RON  

     
Az év utánpótlás csapat edzője I.          600  RON  
Az év utánpótlás csapat edzője II.         500  RON  
Az év utánpótlás csapat edzője III.         400  RON  
  
 
  

9. A díjak nettó értékben vannak számolva és a törvény által előírt illetékeket a 
rendező egyesület fizeti be.  

10. A kategóriánkénti rangsorolást a bizottság tagjainak szavazatai alapján állapítják 
meg. Minden tag saját rangsorolást készít az egyes kategóriákról. Az első helyre 3 
pontot, a második helyre 2 pontot, a harmadik helyre jelölt személyek 1 pontot 
kapnak. Az egyes kategóriákban a legtöbb pontot összegyűjtő sportolók/edzők 
lesznek a kategória legjobbjai. Két vagy több sportoló/edző közötti holtverseny 
esetén az első helyért folyó versenyben maradó sportolók/edzők között újabb 
szavazásra kerül sor a bizottsági tagok részvételével. 
Döntetlen esetén ez a folyamat megismétlődik, mindaddig, amíg sikerül győztest 
hirdetni. 


