
 

CRITERIA SPORTGALA  ALMERE 2017 
 

 

 

Algemene criteria 

 De prestatie is geleverd tussen 1 januari en 31 december 2017; 

 

 De prestatie is behaald tijdens: 

 Lokale kampioenschappen 

 Regionale kampioenschappen; 

 Provinciale kampioenschappen; 

 Nederlandse kampioenschappen; 

 Deelnemer en/of medaillewinnaar Europese kampioenschappen; 

 Deelnemer en/of medaillewinnaar Wereld kampioenschappen; 

 Deelnemer en/of medaillewinnaar Olympische Spelen; 

 
 

Specifieke criteria sportman/sportvrouw 

 De sporter woont in Almere of heeft een substantieel deel van zijn/haar leven in 

Almere gewoond. 

 voor de genomineerden is het niet van belang of hij of zij de sport op amateur- of 

profbasis bedrijft; 

 de genomineerden voor sportman/sportvrouw dienen 18 jaar of ouder te zijn; 

 de genomineerden voor sportman/sportvrouw mogen actief zijn in een teamsport of 

individuele sport. Als de genomineerde actief is in een teamsport, dan moet dat het 

standaardteam van de vereniging zijn waarvan hij/zij lid is; 

 

Specifieke criteria sporttalent 

 De sporter woont in Almere of heeft een substantieel deel van zijn/haar leven in 

Almere gewoond. 

 voor de genomineerde is het niet van belang of hij of zij de sport op amateur- of 

profbasis bedrijft; 

 voor de genomineerden voor sporttalent is er geen minimumleeftijd. De 

maximumleeftijd voor sporttalent is 18 jaar; de genomineerde moet op 31 

december van het verkiezingsjaar deze leeftijd nog hebben; 

 

Specifieke criteria sportploeg 

 de sportploeg bestaat uit minimaal twee personen; 

 de sportploeg is een standaardteam van de vereniging/organisatie; 

 de sportploeg moet zijn oorsprong hebben in de gemeente Almere. Het is daarbij 
niet noodzakelijk dat de leden van het team in de gemeente Almere wonen; 

 
 
Specifieke criteria sportcoach 

   De sporter woont in Almere of heeft een substantieel deel van zijn/haar leven in 

  Almere gewoond. 
 de coach heeft een bijzondere prestatie behaald. 
 de coach heeft met een Almeerse sporter het hoogst mogelijke landelijke of 

  internationaal niveau bereikt. 
 
Specifieke criteria paralympische speler 

   De sporter woont in Almere of heeft een substantieel deel van zijn/haar leven in  

  Almere gewoond. 
 de paralympische speler dient lid te zijn van de sportbond.  
 de paralympische speler heeft een bijzondere prestatie verricht. 

 
 

 

 

 
 


