REGULAMIN
NADANIA MEDALU 35-LECIA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ
§1
Medal 35-lecia KPZPS „ZA ZASŁUGI DLA KUJAWSKO-POMORSKKIEJ SIATKÓWKI” zwany
dalej Medalem ustanowiono jako najwyższe, szczególne, honorowe wyróżnienie w roku
jubileuszu 35-lecia Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Siatkowej.
§2
Medal nadawany jest dla uhonorowania osobom fizycznym o wysokich walorach moralnych,
które w minionym 35-leciu wniosły wybitny wkład osobisty w krzewienie, rozwój
i promowanie kujawsko-pomorskiej siatkówki.
§3
Medal nadawany jest dla uhonorowania osobom prawnym, instytucjom, stowarzyszeniom,
sponsorom urzędom i samorządom za niekwestionowane zasługi we wspieraniu, krzewieniu
i propagowaniu kujawsko-pomorskiej piłki siatkowej.
§4
Medal nadaje Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Siatkowej na wniosek Komisji
Wyróżnień KPZPS.
§5
Komisja Wyróżnień KPZPS rozpatruje zgłoszenia nadesłane przez kluby będące członkami
KPZPS pod względem zgodności z niniejszym regulaminem i po uzyskaniu pozytywnej opinii
przedkłada Zarządowi KPZPS do ostatecznej decyzji.
§6
Medal nadawany jest:
1. zawodnikom
2. trenerom
3. sędziom
4. działaczom KPZPS i klubów
5. klubom członkom KPZPS
6. dziennikarzom
7. stowarzyszeniom, sponsorom, instytucjom, urzędom i samorządom
oraz osobom wspierającym rozwój piłki siatkowej
§7
Kryteria przyznawania Medalu
1. zawodnikom
- reprezentującym kluby województwa Kujawsko – Pomorskiego przez okres 10 lat
w zespołach najwyższej w kraju klasie rozgrywkowej.
- którzy reprezentując kluby województwa Kujawsko – Pomorskiego zdobyli medale
olimpijskie, mistrzostw świata, Europy
- wychowankom klubów województwa Kujawsko – Pomorskiego, którzy zmienili barwy
klubowe poza województwo dla dalszego rozwoju talentu sportowego, a zdobyli medal
olimpijski, mistrzostw świata lub Europy
2. trenerom
- pracującym w klubach województwa Kujawsko – Pomorskiego, którzy z zespołami
narodowymi seniorów zdobyli medale olimpijskie, medale mistrzostw świata lub
mistrzostw Europy,

- pracującym 5 lat z zespołami najwyższej w kraju klasy rozgrywkowej w klubach
województwa Kujawsko – Pomorskiego
- pracującym co najmniej 10 lat z zespołami siatkarskimi I lub II ligi w województwie
Kujawsko – Pomorskim
- którzy pracując z zespołami siatkarskimi w województwie Kujawsko – Pomorskim,
wychowali reprezentanta Polski juniorów lub seniorów występującego w barwach
narodowych podczas Igrzysk Olimpijskich, mistrzostw świata lub Europy,
- pracującym z zespołami siatkarskimi w województwie Kujawsko – Pomorskim, którzy
przez 10 lat społecznie działają w strukturach KPZPS lub klubów
3. sędziom o szczególnej aktywności społecznej w strukturach KPZPS:
- międzynarodowym, którzy sędziowali w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata
i mistrzostwach Europy,
- klasy państwowej i związkowej, którzy związani są 15 letnią udokumentowaną aktywną
społeczną działalnością w KPZPS.
- klasy I z 25 letnią działalnością we władzach KPZPS.
4. działaczom o wysokich walorach moralnych, zajmujących się krzewieniem i rozwojem piłki
siatkowej ze stażem 30 lat w strukturach KPZPS,
5. klubom, członkom KPZPS nieprzerwanie przez 25 lat
6. dziennikarzom z długoletnim stażem wg indywidualnej oceny Zarządu KPZPS.
7. stowarzyszeniom, sponsorom, instytucjom, urzędom i samorządom oraz osobom
wspierającym rozwój piłki siatkowej nieprzerwanie przez co najmniej 10 lat.
§8
Prawo wręczania Medalu przysługuje Prezesowi i Wiceprezesowi KPZPS.
§9
Wręczanie Medalu powinno mieć uroczysty charakter.
§10
Medal jest numerowany
§11
Wyróżnionych wpisuje się do honorowej księgi wyróżnionych KPZPS.
§12
Medal wykonany z mosiądzu ma kształt kwadratu owalnie profilowanego. Awers zawiera logo
KPZPS. Na rewersie jest napis „ za zasługi dla Kujawsko-Pomorskiej Siatkówki 1976 – 2011.
§13
Medal jest przyznawany do 31 grudnia 2012

