2022. URTEKO BEASAIN KIROL SARIEN OINARRIAK

Lehena.- Xedea.
Helburu nagusia da Beasaingo edo Beasainen kirol alorrean lanean nabarmendu
diren pertsona eta erakundei aipamen berezia egitea eta jendeaurrean esker ona
adieraztea.
Bigarrena.- Izaera.
Sariak ohorezkoak dira; hau da, ez dute inolako ekarpen ekonomikorik izango.
Sari hauen bidez egindako lana jendaurrean goraipatu eta horretarako antolatuko
den ekitaldian bakoitzari dagokion oroigarria emango zaie sarituei.
Hirugarrena.- Kategoriak.
Sariak 2 kategoriatan banatu dira:
-Urteko Sariak
-Ohorezko Sariak
Laugarrena.- Urteko sariak.
1.Emakumezko kirolaria edo taldea.
2.Gizonezko kirolaria edo taldea.
3.Kirol Jardunaldia.
4.Erakunde Babeslea.
5.Sari Nagusia.
Epaimahaiak saridun guztiak izendatu ondoren, hauen artetik erabakiko du zein
den Sari Nagusia 2022.
6. Beste Aipamen Batzuk.
Beasaingo kirolari edo kirol taldeeek kirol jardueretan izandako partehartze
nabarmenak edo lorturiko emaitzak aitortzeko asmoz beste aipamen batzuk
egingo dira. 2022. urtean nabarmendu diren Beasaingo kirolarien lorpenak
omentzea da helburua. Epaimahaiak eskumena izango du aipamen bereziak
izendatzeko.

Bostgarrena:- Izangaiak.
Edonorrek aurkez dezake izangai bat edo batzuk sari bakoitzerako. Beasaingo
Udalak prestatutako aplikazioaren bitartez edo Antzizar Kiroldegian dagokion
inprimakia betez aurkeztu beharko dira proposamenak.
Seigarrena.- Epaimahaia.
Proposamen guztiak aztertzeko, izangaien merezimenduak baloratzeko eta
Urteko Sariak eta Aipamen Bereziak emateko Epaimahai bat osatuko da.
Epaimahaikide izango dira Batzordeko lehendakaria, kiroletako arduradun
teknikoa, Udaleko komunikazio arduraduna eta talde aholku-emaile bat
ondorengo kideekin:
1-Beasaingo kirolaren berri edota kirolari beasaindarren berri jarraitzen duen
komunikabide edo kazetari bat.
2-Aurreko urteetako saridun bat.
3-Kirol elkarteetako ordezkari bat.
4-Kirol teknikari bat, kirolaren eta gorputz ekintzen esparruan izen ona duen
pertsona edo entitatearen ordezkaria.
Epaimahaiak ondorengo irizpideak izango ditu kontuan izangaiak aztertzeko
orduan, sari bakoitzerako eskatutako berezitasunen arabera:
-Urteko kirol emaitzak.
-Maila eta kalitatea. Kategoria.
-Kirolean erreferentea izatea.
-Jardueren maila, zein kudeaketaren kalitatea edo emaitzak.
-Kirolaren alde egindako lana eta eskeinitako laguntza.
-Beasaingo herriaren irudia zabaltzea.
Epaimahaiak saridun bakoitzak saria merezi ahal izateko dituen merezimenduen
zerrenda azaldu beharko du
Zazpigarrena.- Erabakia. Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da eta
horren aurka ezin izango da errekurtsorik aurkeztu.
Zortzigarrena.- Ohorezko Sariak.
Ohorezko 2 sari aurrikusi dira:

-Kirol Ibilbideari Ohorezko Saria. Beasaingo Udalak eskumena izango du, egoki
ikusiko balu, Kirol Ibilbidearen Saria emateko, Beasaingo pertsonen edo
entitateen ibilbide bikaina aitortzeko helburuarekin..
-Ohorezko Beasain Saria. Beasaingo Udalak eskumena izango du, egoki ikusiko
balu, Ohorezko Beasain Saria emateko. Ohiz kanpoko goresmen saria,
Kirolarekin lotuta BEASAIN herriaren izena zabaldu duten pertsonen edo
entitateen jardunbide bikaina aitortzeko helburuarekin..
Ohorezko bi sariak Herritarrak Batzordeak proposatu eta Alkatetzak ebatziko
ditu.
Bederatzigarrena.- Oroigarriak. Kategoria bakoitzari dagokion oroigarria
emango zaie sarituei horretarako antolatutako ekitaldi publikoan.
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