Criteria Sportprijs Utrecht 2021
Categorieën op basis van prestaties:
Sporter van het jaar
Om in aanmerking te komen voor de sportprijs Sporter van Utrecht 2021, moet de
voorgedragen persoon in Utrecht wonen of lid zijn van een Utrechtse sportvereniging of
uitkomen voor een Utrechtse sportorganisatie. Voorwaardelijk is dan dat er sprake is van
een aantoonbare binding met die vereniging/organisatie. Een persoon die niet in
Utrecht woont, noch uitkomt voor een Utrechtse vereniging kan toch worden
voorgedragen als er sprake is van een persoonlijke en sportieve historie in Utrecht. In
twijfelgevallen wordt de affiniteit met Utrecht geverifieerd bij de sporter zelf. De sporter
moet in het jaar 2021 toonaangevende prestaties hebben geleverd (gemeten naar
nationale of internationale maatstaven) in de sport die hij of zij beoefent. De geleverde
prestaties zijn leidend voor de beoordeling. Indien er sprake is van gelijkwaardige
prestaties van twee of meer sporters, kan individueel sportsucces (topscorer, speler van
het toernooi, PR,) als extra motivatie worden meegenomen in de afweging en toekenning
van het juryoordeel: Sporter 2021. Teamspelers komen ook in aanmerking voor deze
individuele prijs. Er mogen totaal maximaal 6 sporters worden voorgedragen om in
aanmerking te komen voor deze prijs.
Sporttalent van het jaar
Om in aanmerking te komen voor de sportprijs Sporttalent van Utrecht 2021, moet de
voorgedragen persoon in Utrecht wonen of lid zijn van een Utrechtse sportvereniging of
uitkomen voor een Utrechtse sportorganisatie. Voorwaardelijk is dan dat er sprake is van
een aantoonbare binding met die vereniging/organisatie. Sporters tot en met 18 jaar
komen in aanmerking voor de titel Sporttalent van het jaar 2021 als zij in 2021
toonaangevende prestaties hebben geleverd (gemeten naar nationale of internationale
maatstaven) in de sport die hij of zij beoefent. De geleverde prestaties zijn leidend voor
de beoordeling. Indien er sprake is van gelijkwaardige prestaties van twee of meer
sporters speelt, kan individueel sportsucces (topscorer, speler van het toernooi, PR,
geselecteerd voor/debutant in oranje, etc.) als extra motivatie worden meegenomen in
de afweging en toekenning van het juryoordeel: voor de Sportprijs Utrecht: Sporttalent
2021. Ook als teamspeler kan men in aanmerking komen voor deze individuele prijs. De
prijs van talent van het jaar kan maar eenmalig door een sporter worden ontvangen.
Sportploeg van het jaar
Om in aanmerking te komen voor de sportprijs Sportploeg van Utrecht 2021, moet de
voorgedragen ploeg aangesloten zijn bij een Utrechtse sportvereniging. In het jaar 2021
moet deze ploeg toonaangevende prestaties hebben geleverd (gemeten naar nationale
of internationale maatstaven) in de sport die de ploeg beoefent. De geleverde prestaties
zijn leidend voor de beoordeling voor de Sportploeg 2021. Indien er sprake is van
gelijkwaardige prestaties van twee of meer teams, kunnen aanvullende sporttitels
(topscorer in het team, speler(s) van de maand/seizoen, periodekampioen, bekerwinst),

als extra motivatie worden meegenomen in de afweging en toekenning van het
juryoordeel: Sportploeg 2021.
Sportcoach van het jaar
Om in aanmerking te komen voor de sportprijs Sportcoach van Utrecht 2021, moet de
voorgedragen persoon in Utrecht wonen of coach zijn van een individuele sporter of
sportteam uit Utrecht. In het jaar 2021 heeft de sporter of het team van deze coach
toonaangevende prestaties geleverd (gemeten naar nationale of internationale
maatstaven) of is er aanzienlijke progressie geboekt door de bijdrage van deze coach.

Op basis van voordrachten zijn de volgende categorieën:
Sportvrijwilliger van het jaar
Om in aanmerking te komen voor de sportprijs Sportvrijwilliger van Utrecht 2021, moet
de voorgedragen persoon vrijwilliger zijn bij een Utrechtse sportvereniging. De
voorgedragen persoon moet voor een langere periode, onbetaald actief zijn binnen de
sportclub. Het gaat hier om de spil in het web, een vrijwilliger met vernieuwende ideeën
en/of een sportbestuurder die de vereniging gebracht heeft waar die nu staat. De niet
prestatie gerelateerde trainer-coaches vallen ook onder deze categorie.
Omschrijf bij de motivatie waarom juist deze persoon in aanmerking komt voor de
Sportprijs Utrecht: Sportvrijwilliger 2021.
Sportaanbieder/aanbod van het jaar
Om in aanmerking te komen voor de sportprijs Sportaanbieder/-aanbod van Utrecht
2021, moet de in Utrecht gevestigde aanbieder zich onderscheiden van andere
aanbieders. Dit kan door te excelleren in goed vrijwilligersbeleid, passend aanbod voor
verschillende doelgroepen (jeugd, ouderen, gehandicapten, allochtonen), beleid rondom
kader of technische ontwikkelingen binnen de sport en/of een heldere en
onderscheidende toekomstvisie op de ontwikkeling van het sportaanbod. Denk hierbij
aan sportclubs die zich hebben weten aan te passen aan de wensen van deze tijd en
mogelijkheden gedurende corona. Voor de editie 2021 zien wij vooral ook belang om
speciaal aanbod dat is ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen en waardoor
mensen toch hebben kunnen sporten, te kunnen waarderen. Maar je kan hier ook
denken over aanbod dat past in een groeiende stad of een sportaanbieder die een
belangrijke maatschappelijke bijdrage heeft geleverd aan opgaven in de stad Aanbod
vanuit sportondernemers (gericht op maatschappelijke impact en uitdagingen) komt ook
in aanmerking voor deze categorie.
Omschrijf bij de motivatie waarom juist deze aanbieder of dit aanbod in aanmerking
komt voor de Sportprijs Utrecht: Sportaanbieder/aanbod 2021.
Sportcompliment van het jaar
Om in aanmerking te komen voor het Sportcompliment van Utrecht 2021, moet de
voorgedragen persoon/initiatief binding hebben met de Utrechtse stad en sport en zich
in maatschappelijk opzicht onderscheiden. Het moet echt gaan om iets dat in 2021 is
gedaan. De prijs is een aanmoediging met als doel de bijzondere impact van de
betreffende persoon/ het initiatief in de schijnwerpers te zetten en daarmee extra te
stimuleren. Daarbij gaat het om het verhaal en de maatschappelijke impact die
gerealiseerd is voor de sport, de wijk(en) of de stad en haar inwoners als geheel. Dat kan
ook gaan om een speciaal sportevenement of een uniek initiatief
Omschrijf bij de motivatie waarom juist dit initiatief/aanbod in aanmerking komt voor de
Sportprijs Utrecht: Sportcompliment 2021. Een sportcompliment kan nooit
achtereenvolgens aan dezelfde persoon of initiatief worden overhandigd.
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Voor de categorie sportcompliment, sportaanbieder/aanbod en sportvrijwilliger
wordt er voorgedragen door inwoners van Utrecht. SportUtrecht doet hiervoor in
belangrijke mate een beroep op het eigen sport- & beweegnetwerk en de diverse
bijbehorende kanalen. Uit de voordrachten die worden gedaan kiest de jury voor
alle drie de categorieën 3 genomineerden en geeft deze een weging (voorkeur)
mee (100% verdeeld over de 3 genomineerden).
Voor de categorie sporter, sporttalent, sportcoach en sportploeg worden
gedurende het jaar door SportUtrecht prestaties bijgehouden en gebundeld. De
jury ontvangt medio begin december een zo compleet mogelijk beeld van de
geleverde prestaties van dat jaar binnen de genoemde categorieën. Per categorie
draagt de jury 3 genomineerden voor en geeft deze genomineerden een weging
(voorkeur) mee (100% verdeeld over de 3 genomineerden). Bij sporter van het jaar
mogen dit meer dan 3 en maximaal 6 genomineerden zijn.
De jury wordt door SportUtrecht in december bij elkaar geroepen, voor het
juryoverleg. Deze jury bestaat uit een vertegenwoordiger vanuit de breedtesport,
een vanuit de topsport, een vanuit de politiek en twee vanuit de media.
SportUtrecht zorgt voor een voorzitter bij deze bijeenkomst.
De notulen van het juryoverleg zijn tevens het juryrapport van de genomineerden
per categorie. SportUtrecht ondersteunt de jury bij het opstellen van het rapport
en levert het rapport, na vaststelling door de jury, aan bij de gemeente. De
gemeente brengt het rapport als memo in bij het College. Tot die tijd blijven de
nominaties geheim.
De genomineerden worden geïnformeerd over hun nominatie door SportUtrecht.
Na het jurybesluit wordt vanuit het Stadhuis en SportUtrecht een persbericht
verstuurd (alfabetische volgorde)
Vervolgens worden de genomineerden in alle categorieën bekend gemaakt aan
het publiek (de weging die de jury aan de genomineerde gegeven heeft wordt
hierbij niet bekend gemaakt aan het publiek) en wordt er opgeroepen om te
stemmen.

De inwoners van Utrecht krijgen een stem in de verkiezingen van de Sportprijs Utrecht.
Op die manier wordt de betrokkenheid van de Utrechters bij de uitreiking vergroot.
Intentie is hiermee de bekendheid van de uitreiking en de sporters te laten groeien.
De stemverdeling van het publiek (100%) en de weging van de jury (100%) bepalen
opgeteld de uitslag voor de verkiezing binnen de categorieën. Bij een gelijke score bepaalt
de keuze van de jury de uiteindelijke winnaar.
Mocht één van de genomineerden bedanken voor de nominatie in de betreffende
categorie, dan vindt geen nieuwe verkiezingsronde plaats en wordt de vrijgekomen plaats
niet opnieuw ingevuld. Mochten alle drie de genomineerden uit dezelfde categorie
bedanken, dan wordt de prijs in die categorie dat jaar niet uitgereikt.
Het uitreiken en publiceren van de namen van de genomineerden gebeurt op alfabetische
volgorde!

