Bepalingen voor het toekennen van de
“KAMPIOENENHULDE”

Artikel 1. Doelstelling
Het huldigen van zijn verdienstelijke sporters tijdens de uitreiking van de ‘Brugse Sportprijzen’.

Artikel 2. Organisatie
De uitreiking van de “Kampioenenhulde” kan/zal jaarlijks georganiseerd worden door de stedelijke
sportdienst.

Artikel 3. Prestatie
Prestaties die gehuldigd worden onder de noemer ‘KAMPIOENENHULDE’:
• Belgische kampioenen op het hoogste niveau in een sporttak erkend door het Belgisch
Olympisch Interfederaal Comité (BOIC) of het departement sport van de Vlaamse Overheid. Voor
G-sporters in een discipline aanvaard door het Belgisch Paralympisch Comité (BPC).
• Podiumplaatsen op het Europees kampioenschap, Wereld kampioenschap of Olympische Spelen
in een sporttak erkend door het BOIC of BPC.
• Nationaal-, Europees-, Wereld- of Olympische record gevestigd in een sporttak erkend door het
Belgisch Olympisch Interfederaal Comité (BOIC) of Belgisch Paralympisch Comité (BPC).

Artikel 4. Voorwaarden
Komen in aanmerking :
• Natuurlijke personen van Belgische nationaliteit die op het ogenblik van de in aanmerking
komende prestatie, in het bevolkingsregister van de stad zijn ingeschreven.
• Erkende Brugse sportvereniging.

Artikel 5.

Kandidaturen

De erkende Brugse sportverenigingen zullen door de sportdienst in het najaar uitgenodigd worden tot het
eventueel indienen van de kandidaturen. Daarnaast wordt er ook een open oproep gedaan via
verschillende kanalen om als Brugse sporter je kandidatuur in te dienen.
De kandidaturen worden bij de stad ingediend, bij voorkeur via de website en zijn vergezeld van een
gedetailleerde beschrijving van de prestaties en gestaafd door bewijsstukken.

Artikel 6.
Voor wie bestemd
Iedereen mag kampioenen voordragen/indienen.

Artikel 7.

Onderzoek kandidatuur

De sportdienst controleert of de ingediende prestatie en persoon aan bovenvermelde voorwaarden
voldoet.

Artikel 9.

Aandenken als waardering

Een uitnodiging zal gestuurd worden via de stedelijke sportdienst naar de kandidaten die in aanmerking
komen voor de ‘kampioenenhulde’.
De overhandiging van de medailles als aandenken gebeurt tijdens de jaarlijkse uitreiking van de ‘Brugse
Sportprijzen’. Voor de ploegsporten ontvangt de kapitein het aandenken voor de volledige ploeg.

