PERSBERICHT
Jouw favoriete Utrechtse Sportcoach, Sportvrijwilliger of Sportvereniging van
het jaar 2015 in de prijzen? Meld deze dan nu aan!
Een bijzondere editie
Met het zicht op de Sportzomer van 2016 en het feit dat de sportprijzen al voor de 45ste
keer worden uitgereikt is er extra reden voor een feestelijke editie van de Sportprijs
Utrecht. De schijnwerpers staan 17 februari 2016 op de Utrechtse sportwereld. De VSU
grijpt dit moment aan om sporters, verenigingen, coaches en vrijwilligers te eren voor
hun bijzondere prestaties. Weet jij op wie die schijnwerpers moeten staan? Meld dan
vóór 10 december jouw favoriet aan via www.sportprijs-utrecht.nl!
Utrechters stemmen
Tot 10 december kun je jouw favoriete sportcoach, sportvrijwilliger en sportvereniging
voordragen. De sportcoach en sportvrijwilliger moet woonachtig zijn in de gemeente
Utrecht of werkzaam voor een Utrechtse sportvereniging. De sportvereniging moet
uiteraard in Utrecht gevestigd zijn.
Een onafhankelijke jury bepaalt aan de hand van de inzendingen welke drie voordrachten
worden genomineerd voor de categorieën: sportcoach, sportvrijwilliger en
sportvereniging. Deze genomineerden worden in januari 2016 gepresenteerd waarna het
publiek kan stemmen. In totaal worden er zowel door de jury en het publiek 100 punten
verdeeld.
Voor de overige 4 categorieën: sportman, sportvrouw, sporttalent en sportploeg kiest de
jury zelf, op basis van de geleverde prestaties in 2015. Kijk voor een overzicht van de
kanshebbers op www.sportutrecht.nl/kampioenenoverzicht
Ook de zoektocht naar de Utrechtse Sportfoto van 2015 is van start gegaan. Iedereen die
een mooie sportfoto heeft gemaakt kan deze opsturen naar
fotowedstrijd@sportutrecht.nl. De bekendmaking van de winnaars van deze fotowedstrijd
vindt eveneens plaats op 17 februari 2016 tijdens de feestelijke avond van de Sportprijs
Utrecht.
Kijk voor meer informatie op www.sportprijs-utrecht.nl

Meer informatie (niet voor publicatie):
De organisatie van de Sportprijs Utrecht is in handen van de VSU (Vereniging Sport
Utrecht) in opdracht van de gemeente Utrecht. De VSU werkt eveneens samen met
diverse partners uit het sportieve werkveld.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Yvonne Mureau, via telefoon
(030) 284 07 71 of sportprijs@sportutrecht.nl

