
PLEBISCYT SPORTOWY 
Wybieramy najlepszych i 
najpopularniejszych sportowców, 
juniorów, trenerów i drużyny. 
Zgłoś kandydatów!
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Nominuj sportowca, trenera i drużynę do nagrody w wielkim Plebiscycie Sportowym 
Dziennika Bałtyckiego. Zgłoś do nagrody juniora - dziecko, które przejawia sportowy 
talent i odnosi pierwsze sukcesy. Laureaci zostaną wybrani w głosowaniu Czytelników, a
osobno najlepszych sportowców na Pomorzu nagrodzi kapituła. Na zwycięzców czekają 
medale Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego oraz nagrody 
finansowe.

KLIKNIJ i zgłoś kandydatów

https://www.webankieta.pl/ankieta/371865/zglos-kandydata-wypelnij-formularz.html


Plebiscyt Sportowy Dziennika Bałtyckiego to najstarszy i najbardziej prestiżowy ranking 
pomorskich sportowców. Tegoroczna 66. edycja naszej akcji jak co roku jest prowadzona pod
honorowym patronatem Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego. 
Podobnie jak w ubiegłym roku najpopularniejszych sportowców osobno w Gdańsku, Gdyni, 
Sopocie, Słupsku i każdym powiecie wybiorą kibice - Czytelnicy i internauci. 

Kandydatów do wyróżnień nominują dziennikarze z działu sportowego Dziennika 
Bałtyckiego, trenerzy i przedstawiciele klubów sportowych oraz nasi Czytelnicy. 

- Siłą plebiscytu jest to, że jest poświęcony sportowcom wszystkich dyscyplin i wszystkich 
szczebli – mówi Adam Mauks, kierownik działu sportowego w redakcji „Dziennika 
Bałtyckiego”. - Nagradzamy zarówno mistrzów świata jak i sportowe talenty, które dopiero 
rodzą się w różnych zakątkach Pomorza. W naszej akcji osobno zostaną docenieni ci, którzy 
już mają na koncie istotne sukcesy oraz najmłodsi stojący u progu sportowej kariery. 

KLIKNIJ i zgłoś kandydatów

- Podobnie jak w poprzednich edycjach akcji nagrodzimy sportowców - osobno juniorów i 
seniorów, trenerów i pomorskie drużyny – dodaje Adam Mauks. – Jednak w plebiscycie 
nie zabraknie nowości. W głosowaniu zostanie przyznanych więcej nagród. W kategoriach 
dla sportowców nasi Czytelnicy osobno będą głosować na panów oraz na sportowe 
reprezentantki płci pięknej. Podobnie wśród juniorów osobno nagrodzimy utalentowane 
sportowo dziewczynki i chłopców. Taki podział jest w pełni uzasadniony - wszak na 
sportowych arenach panie i panowie nigdy nie rywalizują ze sobą. 

Dwa etapy plebiscytu

Plebiscyt zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym, powiatowym etapie
laureaci w każdej kategorii (sportowiec junior, sportowiec senior, trener i drużyna) 
zostaną wybrani osobno w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Słupsku oraz w każdym z 
pomorskich powiatów. Awansują oni do wojewódzkiego finału zachowując zdobyte 
głosy. Spośród nich zostaną wybrani Juniorzy, Sportowcy, Trenerzy i Drużyny Roku na 
Pomorzu w 2018 r. 

Wielka gala pomorskiego sportu

Na początku stycznia w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku odbędzie się uroczyste wręczenie 
nagród w plebiscycie. Zaproszenie na wielką galę pomorskiego sportu otrzymają 
wszyscy laureaci w każdej kategorii z każdego miasta i powiatu. 

https://www.webankieta.pl/ankieta/371865/zglos-kandydata-wypelnij-formularz.html


Nagrody dla laureatów

Zwycięzcy w każdej kategorii plebiscytu z każdego miasta i powiatu otrzymają:
 dyplom gratulacyjny od Marszałka Województwa Pomorskiego
 upominek
 awans do wojewódzkiego finału plebiscytu z zachowaniem zdobytych 

głosów

W wojewódzkim finale na zwycięzców czekają medale Marszałka Województwa 
Pomorskiego oraz nagrody finansowe ufundowane przez Mieczysława Struka, 
marszałka województwa pomorskiego, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali. 
Laureaci we wszystkich kategoriach plebiscytu otrzymają nagrody w wysokości 2000 
złotych, 1500 złotych i 1000 złotych odpowiednio za zajęcie pierwszego, drugiego i 
trzeciego miejsca w rankingu. 

Ważne terminy

 Głosowanie w pierwszym, powiatowym etapie plebiscytu rozpocznie się w 
środę, 21 listopada i będzie trwać do piątku, 14 grudnia br. do godz. 21:30.

 Zwycięzcy w każdej kategorii, z każdego miasta i powiatu awansują do 
wojewódzkiego finału zachowując głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym 
etapie głosowania.

 W poniedziałek, 17 grudnia wszyscy finaliści zostaną zaprezentowaliśmy w 
Magazynie Sportowy24 - sportowym dodatku do "Dziennika Bałtyckiego". Tego 
dnia rozpocznie się finałowe głosowanie.

 Finałowe głosowanie będzie trwać do czwartku, 27 grudnia do godz. 21:30.
 Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali Plebiscytu Sportowego 

Dziennika Bałtyckiego na początku stycznia 2018 r.

Sportowców nagrodzi też kapituła

[lista]Niezależnie od wyboru najpopularniejszych sportowców, kapituła plebiscytu pod 
przewodnictwem marszałka województwa pomorskiego nominuje 20 sportowców do 
tytułu Najlepszego Sportowca Roku 2017. Spośród nominowanych nasi Czytelnicy, 
głosując na tradycyjnych kuponach drukowanych w gazecie, wybiorą laureatów. 
Kapituła przyzna także swoją własną nagrodę dla Sportowca Roku na Pomorzu. 

Informacji udziela Agnieszka Piech 
tel. 797 001 066 

e-mail: agnieszka.piech@polskapress.pl 
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