
Szavazás menete 

 

A NOS bajnokai szavazáson való részvételhez regisztrálni kell a 
www.sportolanemzet.hu oldalon.  Érvényes szavazat leadásához nem elegendő a 
regisztráció, profilkép feltöltése is kötelező. Azon szavazásokat, melyek leadói 
nem töltöttek fel profilképet illetve a teljes nevüket nem adták meg rendesen 
értesítés nélkül törlik!  
 
Szavazni 5 kategóriában lehet. (Nők, Férfiak, Csapatok, Edzők és szövetségi 
kapitányok) 
Kategóriánként három szavazat leadása kötelező! A szavazások sorrendje 
legyen 1. Laszák Zoltán 2. 3. helyen pedig tetszőlegesen a számunkra 2 
szimpatikus „kickboxos” sportolót tegyünk. A szavazások leadásának sorrendje 
nagyon fontos, mert a kiértékelés nem szavazatok száma, hanem elért pontok 
alapján történik. Első helyen megjelölt 3 pontot, a másodikon 2 pontot, a harmadikon 
1 pontot kap. 
 
Kérjük támogassátok szavazatotokkal női kategóriában Gremen Petra kick-box 
versenyzőnket, edző kategóriában Debreczeni Dezsőt és a szövetségi kapitányok 
között Zrinyi Miklóst!  
 
A szavazás állása mindvégig publikus, mindenki számára elérhető, nyomon 
követhető. A szavazás szeptember 30.-tól december 07.-ig tart. 
A kategóriák első három helyezettjei díjazásban részesülnek a szavazást lezáró 
rendezvényen, december 18.-án a Sportcsillagok Gálaestjének keretein belül. 
 
A regisztrációról: 
 
Regisztrációt követően lehet szavazni. A következő képernyőképek mutatják a 
regisztráció menetét. 
 

Kezdőoldal  

http://www.sportolanemzet.hu/


 
A "SZAVAZZ AZ ÉV SPORTOLÓIRA" részre kell kattintani a középső részben. 
Ezután válaszuk kék "REGISZTRÁLD MAGAD ITT" lehetőséget. 

 
A regisztrációs oldalon a Név, emailcím és jelszót meg kell adni, a regisztráció 
típusát ki kell választani (szurkoló, sportbarát). A felhasználási feltételek és 
adatvédelmi nyilatkozat elfogadása kötelező. (a négyzetet ki kell választani) Az 
adatok megadása után nyomjuk meg a regisztráció gombot. 
Hiánytalanul kitöltött adatok esetén a regisztráció sikerességét a következő mutatja: 

 
 
 
A regisztráció befejezéséhez meg kell erősíteni a regisztrációt, melyet a megadott 
email címre küldött levélben található hivatkozással lehet. 



A levélben a "Regisztráció megerősítése" gombra kell kattintani. Ezzel válik teljessé 
a regisztráció. 
A megerősítő email: 

 

A regisztrációt követően be kell jelentkezni, a jobb felső sarokban található űrlap 
kitöltésévél. 
Sikeres bejelentkezés után a jobb felső sarokban a "Vezérlőpult" hivatkozásra 
kattintva módosíthatjuk személyes adatainkat, tölthetjük fel profilképünket! 
(FONTOS: A PROFILKÉP FELTÖLTÉSE NÉLKÜLÖZHETETLEN AZ ÉRVÉNYES 
SZAVAZAT LEADÁSÁHOZ) 
 

 
  



Szavazat leadása: 
 
 
Bejelentkezést követően (profilkép feltöltése után) a szavazatok "NOS Bajnokai" 
menüpontra kattintva lehetséges. 
Ki kell választani a kategóriát, majd meg kell keresni az első helyen megjelölni kívánt 
jelöltet (Laszák Zoltán) és a neve mellett található négyzetet ki kell választani. Ha ez 
megtörtént válasszunk egy-egy a számunkra szimpatikus sportolót a 2. 3. helyre. A 
kérésünk annyi, hogy lehetőleg ne a 2. 3. helyre leadott szavazatok miatt érjen 
minket ponthátrány. 
Kiválasztást követően a jobb oldalon látszik, hogy a jelölés hányadik helyen történt. 
(FONTOS: Saját sportolót, edzőt válasszunk első helyen!) A megjelölés nem 
elegendő! A három jelölt kivalasztása után a "Szavazok!" gombra kell 
kattintani! 
Sikeres szavazat leadást követően a már szavazott kategóriában leadott 
szavazatok módosítására nincs lehetőség! 
 

 


