
REGLEMENTE FÖR PREMIERING AV KOMMUNENS IDROTTARE 
KFN: BESLUT 3.11.2009 § 72 

 

§ 1. För att kunna bli vald bör personen vara mantalsskriven i Kimitoöns kommun under det gångna 

året eller representera en förening i Kimitoön. 

§ 2. Kommunen premierar idrottare/lag som är 14 år och äldre.  

§ 3. Kategorier:  

1. Årets idrottare (1 pris), Kimitoöns kommuns vandringspris 

2. Årets ungdomsidrottare (2: flicka och pojke), Kimitoöns kommuns vandringspris 

3. Årets lag (1), Kimitoöns kommuns vandringspris 

4. Årets tränare/föreningsaktiva (1), Kimitoöns kommuns vandringspris 

5. Årets föreningsaktiva (1) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu 

6. Årets idrottsinspiratör (1), V-F länsstyrelses vandringspris 

7. Framgångsrika idrottare (flera) 

- Inte vandringspris. Idrottare som fyller § 1 samt § 2 och uppnått medaljplats i 

distriktsmästerskap eller högre värdetävling premieras. Lagidrottare som representerat 

distrikts- eller högre lag premieras. 

§. 4. Vid valet prioriteras placeringarna som uppnåtts enligt mästerskap samt åldersklasser i följande 

ordningsföljd: 

Mästerskap: 

1. Olympiska mästerskap  

2. Världsmästerskap 

3. Europeiska mästerskap 

4. Nordiska mästerskap 

5. Finska mästerskap 

6. Region/förbunds mästerskap 

7. Distriktsmästerskap 

Åldersklasser: 

1. Allmän klass 

2. Juniorklasser, så att en äldre juniorklass prioriteras före en yngre. 

3. Seniorer, så att en yngre seniorklass prioriteras före en äldre. 

Övrigt: 

Vid val av lagidrottare till årets idrottare bör nämnden beakta förutom ovanstående kriterier, även 

spelarens status i laget.  



SÄÄNNÖT KUNNNAN URHEILIJOIDEN PALKITSEMISEEN 
KVL: PÄÄTÖS 3.11.2009 § 72 

 

§ 1. Tullakseen valituksi henkilö on oltava kirjoilla Kemiönsaaren kunnassa kyseessä oleva vuosi tai 

edustaa seuraa Kemiönsaaressa.   

§ 2. Kunta palkitsee urheilijoita/joukkueita jotka ovat 14 vuotiaita tai vanhempia.   

§ 3. Palkitsemiskategoriat:  

1. Vuoden urheilija (1 palkinto), Kemiönsaaren kunnan kiertopalkinto 

2. Vuoden nuoret urheilijat (2: tyttö ja poika), Kemiönsaaren kunnan kiertopalkinto 

3. Vuoden joukkue (1), Kemiönsaaren kunnan kiertopalkinto 

4. Vuoden valmentaja/seuraihminen (1), Kemiönsaaren kunnan kiertopalkinto 

5. Vuoden seuraihminen (1), Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu 

6. Vuoden liikuttaja (1), Länsi-Suomen läänihallituksen kiertopalkinto 

7. Menestyneitä urheilijoita (monta) 

- Ei kiertopalkinto. Urheilijoita jotka täyttää § 1 sekä § 2 ja on saavuttanut mitalisijoitus 

piirinmestaruuskisoissa tai korkeammassa arvokisoissa palkitaan. Joukkueurheilijoita 

jotka ovat edustaneet piirijoukkuetta tai korkeampitasoista joukkuetta palkitaan.   

§. 4. Valinnassa priorisoidaan saavutetut sijoitukset mestaruuskisojen sekä ikäluokkien mukaan 

seuraavasti:   

Mestaruuskisat 

1. Olympiakisat 

2. Maailmanmestaruuskisat 

3. Euroopan mestaruuskisat 

4. Pohjoismaiden mestaruuskisat 

5. Suomen mestaruuskisat 

6. Alue/liitto mestaruuskisat 

7. Piirinmestauuskisat 

Ikäluokat: 

1. Yleinen luokka 

2. Nuorten luokat, niin että vanhempi ikäluokka priorisoidaan ennen nuorempi ikäluokka.   

3. Senioreiden luokat, niin että nuorempi senioriluokka priorisoidaan ennen vanhempi 

ikäluokka.   

Muuta: 

Joukkueurheilijan valinnassa lautakunnalla on otettava huomioon yllä olevien arvosteluperiaatteiden 

lisäksi pelaajan asema joukkueessa.    

 


