
  

 

 

 

 

 

 

Regulamin nadawania Medalu MWZPS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

1. CEL I STOPNIE MEDALU MWZPS 

1. Medale są zaszczytnym wyróżnieniem, przyznawanym przez Zarząd Mazowiecko-

Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej. 

2. Są trzy stopnie medalu: 

1) brązowy Medal MWZPS, 

2) srebrny Medal MWZPS, 

3) złoty Medal MWZPS..  

3. Medale przyznawane są tylko raz. 

4. Do medali wydawane są numerowane legitymacje. 

5. Ewidencję osób i organizacji odznaczonych prowadzi biuro MWZPS.  

2. KRYTERIA PRZYZNAWANIA MEDALU MWZPS 

1. Medal MWZPS mogą otrzymać: 

1) zawodniczki i zawodnicy osiągający wysokie wyniki w siatkówce, 

2) sędziowie i osoby działające społecznie w organizacjach związanych  

z siatkówką, 

3) osoby fizyczne i prawne wspierające finansowo rozwój siatkówki, 

4) trenerzy i pracownicy instytucji związanych z siatkówką, 

5) kluby sportowe prowadzące sekcje piłki siatkowej, 

6) redakcje i dziennikarze popularyzujący siatkówkę, 

7) pracownicy naukowi posiadający znaczny dorobek naukowy dotyczący 

siatkówki.  

2. Brązowy Medal MWZPS może być nadany: 

1) zawodnikom i zawodniczkom o nienagannej postawie sportowej, którzy 

spełniają poniższe warunki: 

a. zdobyli medal mistrzostw Mazowsza, 

b. reprezentowali barwy Mazowsza (zawodnicy kadry Mazowsza) co 

najmniej przez 2 sezony, 

2) sędziom i innym osobom działającym społecznie w organizacjach związanych 

z siatkówką przez okres co najmniej 10 lat, 

3) trenerom, którzy spełniają jeden z poniższych warunków: 



  

 

 

 

a. trenowali zespół biorący udział w rozgrywkach mazowieckich przez co 

najmniej 10 lat, 

b. zespoły przez nich trenowane zdobyły medal Mistrzostw Mazowsza  

c. wychowali reprezentantkę/ta Mazowsza, trenując ją/go przez okres  

2 lat,  

d. klubom sportowym prowadzącym co najmniej 10 lat sekcję piłki 

siatkowej, 

e. osobom fizycznym lub prawnym, które wspierały finansowo rozwój 

siatkówki, działaczom sportowym, redakcjom, dziennikarzom, 

pracownikom naukowym, członkom Zarządu i pracownikom biura 

MWZPS wg indywidualnego rozpatrzenia wniosku przez Zarząd 

MWZPS.  

3. Srebrny Medal MWZPS nadawany jest tylko w przypadku posiadania Brązowego 

Medalu i może być przyznany: 

1) zawodniczkom i zawodnikom o nienagannej postawie sportowej, którzy 

spełniają poniższe warunki łącznie: 

a. zdobyli medal Mistrzostw Mazowsza co najmniej dwukrotnie, 

b. reprezentowali barwy Mazowsza co najmniej przez 2 sezony. 

2) sędziom i innym osobom działającym społecznie w organizacjach sportowych 

związanych z siatkówką przez co najmniej 15 lat, 

3) trenerom, którzy spełniają jeden z poniższych warunków: 

a.  trenowali zespół biorący udział w rozgrywkach mazowieckich przez 

okres co najmniej 15 lat, 

b. zespoły przez nich trenowane zdobyły dwukrotnie medal Mistrzostw 

Mazowsza, 

c.  prowadzili reprezentację Mazowsza, co najmniej przez 3 sezony, 

d. wychowali dwie/dwóch reprezentantki/ów Mazowsza trenując je/ich, 

co najmniej 2 lata,  

4) klubom sportowym prowadzącym sekcje piłki siatkowej przez co najmniej 15 

lat nieprzerwanie, 

5) osobom fizycznym lub prawnym, które wspierały finansowo rozwój siatkówki, 

działaczom sportowym, redakcjom, dziennikarzom, pracownikom naukowym, 



  

 

 

 

członkom Zarządu i pracownikom biura MWZPS wg indywidualnego 

rozpatrzenia wniosku przez Zarząd MWZPS.  

4. Złoty Medal MWZPS nadawany jest tylko w przypadku posiadania Srebrnego Medalu 

i może być przyznany: 

1) zawodniczkom i zawodnikom o nienagannej postawie sportowej, którzy 

spełniają poniższe warunki łącznie: 

a.  zdobyli medal Mistrzostw Mazowsza co najmniej trzykrotnie, 

b. reprezentowali barwy Mazowsza co najmniej przez 2 sezony. 

2) sędziom i innym osobom działającym społecznie w organizacjach sportowych 

związanych z siatkówką przez co najmniej 20 lat, 

3) trenerom, którzy spełniają jeden z poniższych warunków: 

a.  trenowali zespół biorący udział w rozgrywkach mazowieckich przez 

okres co najmniej 20 lat, 

b. zespoły przez nich trenowane zdobyły trzykrotnie medal Mistrzostw 

Mazowsza, 

c.  prowadzili reprezentację Mazowsza, co najmniej przez 5 sezonów, 

d. wychowali trzy reprezentantki/reprezentantów Mazowsza trenując 

je/ich, co najmniej 2 lata,  

4) klubom sportowym prowadzącym sekcje piłki siatkowej przez co najmniej 20 

lat nieprzerwanie, 

5) osobom fizycznym lub prawnym, które wspierały finansowo rozwój siatkówki, 

działaczom sportowym, redakcjom, dziennikarzom, pracownikom naukowym, 

członkom Zarządu i pracownikom biura MWZPS wg indywidualnego 

rozpatrzenia wniosku przez Zarząd MWZPS.  

5. Wyższy stopień Medalu może być nadany nie wcześniej niż po 5 latach od nadania 

poprzedniego odznaczenia. 

6. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych np. wiekiem odznaczonego, 

szczególnymi zasługami dla siatkówki, wyższy stopień Medalu może  być nadany 

wyróżnionemu poza ograniczeniami punktów 3, 4 i 5.  

  



  

 

 

 

3. TRYB PRZYZNAWANIA MEDALU 

1. Medale MWZPS są przyznawane przy okazji: Walnych Zebrań Delegatów MWZPS, 

jubileuszy MWZPS, klubów, sekcji piłki siatkowej, jubileuszy indywidualnych osób 

fizycznych i prawnych, uroczystych spotkań MWZPS. 

2. Wnioski o przyznanie Medalu MWZPS mają prawo składać: 

1) kluby sportowe, MWZPS,  

2) członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej MWZPS, 

3. Wnioski o przyznanie Medalu MWZPS powinny być złożone Związku poprzez Zarząd 

MWZPS na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu. 

4. Każdy wniosek przesłany do MWZPS jest rozpatrywany przez biuro MWZPS pod 

względem zgodności z niniejszym regulaminem i po uzyskaniu pozytywnej opinii, 

przedstawiony Zarządowi MWZPS do ostatecznej decyzji. 

5. Wnioski, które nie uzyskały pozytywnej opinii biura MWZPS lub Zarządu są zwracane 

wnioskodawcy.  

4. ZASADY WRĘCZANIA ODZNAKI 

1. Prawo wręczania Medalu MWZPS mają członkowie Zarządu MWZPS i członkowie 

Komisji Rewizyjnej. 

2. Wręczanie Medalu MWZPS powinno mieć uroczysty charakter.  

5. UTRATA Medalu MWZPS 

1. Utrata prawa posiadania Medalu MWZPS następuje w przypadku: 

1) dożywotniej dyskwalifikacji zawodniczki, zawodnika, trenera, sędziego lub 

działacza, 

2) prawomocnego wyroku sądu orzekającego pozbawienie praw publicznych. 

2. Biuro MWZPS przesyła zainteresowanym jednostkom organizacyjnym informację  

o utracie prawa posiadania odznaki honorowej.  

6. Postanowienia końcowe 

1. Medale zostały ustanowione uchwałą Zarządu MWZPS w dniu 7 listopada 2019 roku. 



  

 

 

 

2. Kształt medalu to wycinek piłki do siatkówki halowej w odpowiednim kolorze: 

brązowym, srebrnym, złotym. Trzy medale tworzą całość – piłkę do siatkówki.  

Awers – piłka do siatkówki halowej. 

Rewers – logo MWZPS oraz napis „W podziękowaniu za dotychczasowy wkład  

w rozwój siatkówki na Mazowszu”. 


