REGLEMENT - BRECHTSE SPORTSTERREN 2022
De gemeente Brecht organiseert op vrijdagavond 29 april 2022 de “Brechtse sportsterren”. Tijdens dit event
worden de Brechtse inwoners, ploegen en organisaties voorgesteld die genomineerd werden voor de award van
Brechtse sportSTER van het jaar. Het event vindt plaats in GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, 2960 Brecht.

1. Wie komt in aanmerking?
-

Brechtse inwoners die in het jaar 2021 een opmerkelijke sportprestatie hebben neergezet. Individuele
kandidaten dienen op het moment van hun prestatie als inwoner van Brecht ingeschreven zijn.
Brechtse sportploegen die in het jaar 2021 een opmerkelijke sportprestatie hebben neergezet. Bij
ploegsporten (vanaf 2 personen) dient de ploeg uit te komen onder een Brechtse sportvereniging.
Brechtse sportclubs of andere organisatoren die inspanningen hebben geleverd op sportief of
organisatorisch vlak waardoor een positieve uitstraling bezorgd werd aan de Brechtse sport.

2. Aanmelden sportieve prestaties
Aanmelden kan via het online invulformulier op www.brecht.be/sportgala ten laatste op 1 februari 2022.

3. Selectie & stemming voor de award van Brechtse sportSTER van 2021
Uit alle aanmeldingen zal de sportraad een selectie maken voor personen of ploegen die in aanmerking voor de
award van Brechtse sportSTER.
Voor het toewijzen van de award wordt er van 21 februari 2022 tot en met 14 maart 2022 een stemming
georganiseerd. De resultaten van de stemming worden pas bekend gemaakt tijdens de viering.
Voor de stemming wordt er een jury samengesteld, die bestaat uit 4 categorieën. Elke categorie is goed voor
25% van de stemmen:
Categorie 1: Stemming door een vakjury: afgevaardigden van de pers en media, sport-experts (bv
Sport Vlaanderen, voormalige topsporters, sportdiensten regiowerking, vakorganisaties, …)
Categorie 2: Stemming door de erkende Brechtse sportclubs
Categorie 3: Stemming door de gemeenteraadsleden + leden van de Sportraad
Categorie 4: Stemming door de publieksjury
De stemming door categorie 4, de publieksjury, gebeurt via een openbaar online stemformulier. Deze zal
verspreid worden via email naar de geselecteerde sporters en ploegen alsook via de gemeentelijke
promotiekanalen, o.a. via de website, gemeentelijke nieuwsbrief en sociale media. Iedereen kan één stem
uitbrengen. Ongeldige of dubbele stemmen worden geschrapt.
De personen die stemmen namens categorie 1, 2 of 3 ontvangen een persoonlijke uitnodiging via email. Iedere
geadresseerde heeft recht op één stem. De vakjury wordt jaarlijks samengesteld door de sportdienst en ter
advies voorgelegd aan de sportraad.
Bij een eventueel ex aequo, zijn de stemmen van categorie 1 (vakjury) van doorslaggevend belang.

4. Geldprijzen
Tijdens het event worden 4 geldprijzen verdeeld onder de aanwezigen:
- 1e plaats award Brechtse sportSTER: 300 euro
- 2e plaats award Brechtse sportSTER:: 200 euro
- 3e plaats award Brechtse sportSTER:: 100 euro
- Publiekswinnaar (meeste stemmen van categorie 4, de publieksjury): 100 euro

De geldprijzen worden uitgereikt onder de vorm van cadeaubonnen van de gemeente Brecht die kunnen
besteed worden bij de Brechtse handelaars.
De geldprijzen kunnen enkel in ontvangst genomen worden indien de kandidaat of ploeg persoonlijk aanwezig is
tijdens het event. Bij afwezigheid vervalt het recht op het geldbedrag. Een uitzondering kan gemaakt worden
voor (top)sporters die niet aanwezig kunnen zijn omwille van sportieve verplichtingen in het buitenland. Zij
dienen wel aan volgende voorwaarden te voldoen:
- De sporter of ploeg heeft een aantoonbare stage of wedstrijd in het buitenland.
- De sporter of ploeg bezorgt een vooraf opgenomen videoboodschap.
- De sporter of ploeg wordt op de viering vertegenwoordigd door iemand uit zijn naaste omgeving.
Alle aanwezige genomineerden voor de award van sportSTER ontvangen een leuk aandenken.

5. Meer informatie
Heb je nog vragen of wens je meer informatie, contacteer de sportdienst:
Rika Rits
tel 03 660 28 30
sportdienst@brecht.be

