Criteria Sportgala Groningen 2021
Sporter
De sporter wordt gezien als provinciaal Groninger wanneer hij/zij voldoet aan minimaal 1 van de
volgende punten:
• het afgelopen jaar minimaal 6 maanden woonachtig zijn geweest in de agglomeratie
Groningen
• het gehele jaar actief lid zijn geweest van een Groninger vereniging
• een groot deel van zijn/haar recente sportieve opleiding in Groningen hebben genoten en
minder dan 5 jaar geleden verhuisd zijn naar buiten de provincie Groningen
• de sporter moet in een door NOC*NSF erkende tak van topsport presteren op het niveau van
finales of eindrondes van NK, EK, WK, World Cups en/of Olympische Spelen, eventueel in
nationaal teamverband
• kan op zowel prof- als amateurbasis actief zijn
• kan eventueel nog junior zijn die op senioren-niveau uitkomt
• Bij hoge uitzondering kan de commissie besluiten van bovenstaande punten af te wijken

Sportploeg
•
•
•
•
•

Meer dan de helft van de ploegleden moet in het afgelopen jaar minimaal 6 maanden
woonachtig zijn in de agglomeratie Groningen en/of actief lid zijn van een Groninger
vereniging
De sportploeg moet in een door NOC*NSF erkende tak van topsport presteren op het niveau
van finales of eindrondes van NK, EK, WK, World Cups en/of OS
Kan op zowel prof- als amateurbasis actief zijn
Actief op het hoogste of op één na hoogste nationale niveau (competitie of evenementen
niveau)
Bij hoge uitzondering kan de commissie besluiten van bovenstaande punten af te wijken

Aangepaste Sport
In de categorie Aangepaste Sport kunnen sporters, sportploegen, sporttalenten en organisaties
worden genomineerd welke voldoet aan minimaal 1 van de volgende punten:
• het afgelopen jaar minimaal 6 maanden woonachtig zijn geweest in de agglomeratie
Groningen
• het gehele jaar actief lid zijn geweest van een Groninger vereniging
• een groot deel van de recente sportieve opleiding in Groningen hebben genoten en minder
dan 5 jaar geleden verhuisd zijn naar buiten de provincie Groningen
• de aangepaste sporter moet in een door NOC*NSF erkende tak van topsport presteren op het
niveau van finales of eindrondes van NK, EK, WK, World Cups en/of Paralympische Spelen,
eventueel in nationaal teamverband
• kan op zowel prof- als amateurbasis actief zijn
• kan eventueel nog junior zijn die op senioren-niveau uitkomt
• Bij hoge uitzondering kan de commissie besluiten van bovenstaande punten af te wijken

Sporttalent
De prijs is bedoeld voor talentvolle sporters die op het punt staan om door te breken als topsporter.
Iemand kan maar één keer tot sporttalent van het jaar worden verkozen. Het aantal keren dat een
talent kan worden genomineerd is aan de commissie.
• de sporter moet in het afgelopen jaar minimaal 6 maanden woonachtig zijn in de agglomeratie
Groningen en/of actief lid zijn van een Groninger vereniging
• de sporter moet in een door NOC*NSF erkende tak van topsport presteren op het niveau van
finales of eindrondes van NJK, EJK, WJK en/of EJOF. Bij hoge uitzondering kan een talent
worden genomineerd waarvan de tak van sport niet behoort tot een NOC/NSF erkend
topsportonderdeel. Dit is dan een gelijktrekking met de criteria voor sportman/sportvrouw.
• uitkomend op het hoogste of één na hoogste junioren-niveau direct onder de categorie
senioren.
• afgelopen seizoen grote vooruitgang in sportieve prestaties te hebben geleverd, hetzij in
behaalde titels of persoonlijke records
• als Groninger sporter deel uit maken van een (nationaal) jeugd team welke actief is op EJK,
WJK, Jeugd Olympische Spelen en/of EJOF
• Bij hoge uitzondering kan de commissie besluiten van bovenstaande punten af te wijken

Sportprijs Groningen
De Sportprijs Groningen is voor een persoon, vereniging, organisatie of evenement die zich de
afgelopen jaren op een bijzondere en positieve manier heeft ingezet voor de breedtesport in
Groningen.
De Groninger Sportprijs kan in principe uitgereikt worden aan een persoon, vereniging of organisatie,
die zich op welke manier dan ook op een bijzondere wijze heeft ingezet voor de breedtesport in onze
provincie. Daarbij kan worden gedacht aan een sportbestuurder met een jarenlange staat van dienst,
een succesvolle coach, een vereniging die een voorbeeldfunctie heeft, etc. Toekenning gebeurt door
de Sportprijscommissie aan de hand van nominaties die vanuit de provincie (inwoners,
sportverenigingen, sportorganisaties) kunnen worden aangedragen.
Criteria:
• Deze prijs kan worden gewonnen door een persoon, vereniging, organisatie of evenement
met Groningse roots, die zich de afgelopen jaren op een bijzondere en positieve wijze heeft
ingezet voor de breedtesport in de provincie Groningen. Het gaat dan om activiteiten
waardoor de maatschappelijke betrokkenheid van een vereniging of organisatie zichtbaar
vergroot wordt;
• Genomineerde personen hebben Groningse roots wanneer ze voldoen aan 2 van de volgende
3 criteria:
a. Geboren in de provincie Groningen en minstens de eerste 10 jaren van hun leven in de
provincie Groningen hebben gewoond;
b. Niet geboren in de provincie Groningen en minstens 10 jaren in de provincie Groningen
hebben gewoond;
c. Minstens 10 jaren gesport of gecoacht of (vrijwillig) gewerkt bij een Groningse
sportvereniging of sportorganisatie of sportevenement.
• Genomineerde verenigingen, organisaties of evenementen zijn gevestigd of vinden plaats in
de provincie Groningen;
• Toekenning gebeurt door de Sportprijscommissie, die de eervolle onderscheiding motiveert;
• De Sportprijscommissie nomineert en toetst de nominatie tijdig bij de Provincie Groningen;
• Het is mogelijk om de Groninger Sportprijs maar 1 keer te winnen;
• Bij geen geschikte kandidaten of nominaties wordt er geen prijs uitgereikt.

Richtlijnen
Bespreekpunten (bedoeld om de bespreking van kandidaten te structureren)
- Concurrentie (veel of weinig beoefend)
- Positie op de Nederlandse-, Europese- en/of Wereldranglijst
- Medailles, kampioenschappen, records
- Progressie
- Trainingsuren, sport-uren per week
- Maatschappelijk (combinatie zware studie/werk met sport)
- voldoende 'Gronings' gehalte

