
Z A S A D Y 

przyznawania Honorowych Odznak Lubelskiego Związku Piłki Nożnej 

1. Odznaki Honorowe Lubelskiego ZPN i wyróżnienia dla osób fizycznych, klubów, instytucji sportowych 

nadaje Zarząd Lubelskiego ZPN na wniosek Komisji Odznaczeń LZPN z okazji Walnych Zgromadzeń 

LZPN, uroczystości jubileuszowych LZPN i Oddziałów LZPN w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu 

oraz uroczystości klubów - Członków LZPN. W szczególnych przypadkach Odznaki Honorowe 

 i wyróżnienia mogą być przyznawane w innych okolicznościach i terminach.  

2. Odznaka Honorowa LZPN nadawana jest osobie fizycznej za zasługi na rzecz rozwoju piłki nożnej  

na Lubelszczyźnie: 

- związanej bezpośrednio z działaniem w piłce nożnej - w klubie, LZPN, środowisku piłki nożnej, 

- związane pośrednio z działaniem w piłce nożnej - w środowisku sportowym, 

Działania: szczególnie oddana, widoczna, skuteczna, poparta efektami - sukcesami działalność 

na rzecz rozwoju piłki nożnej na Lubelszczyźnie. 

Osoba, której dotyczy wniosek musi posiadać nienaganną, wzorową opinię, charakteryzować się 

postawą fair play w sporcie. Powinna być osobą pozytywnie wyróżniająca się w środowisku piłkarskim, 

promująca i wspierająca piłkę nożną, osiągająca sukcesy w piłce nożnej na poziomie lokalnym lub 

krajowym lub  międzynarodowym. Musi to być  osoba o nieposzlakowanej opinii, osoba niekarana 

sądownie. 

3. Lubelski ZPN wyróżnia osoby fizyczne dwustopniową Odznaką Honorową - srebrną i złotą:  

a) Odznakę Honorową Lubelskiego ZPN srebrną przyznaje się działaczom piłkarskim, trenerom,  

sędziom i zawodnikom po co najmniej 10 - letniej działalności w LZPN, klubach i środowisku, 

c) Odznakę Honorową Lubelskiego ZPN złotą przyznaje się działaczom piłkarskim i trenerom,  

sędziom i zawodnikom po co najmniej 15 - letniej działalności w LZPN, klubach i środowisku.  

4. Obowiązuje zasada dwustopniowego przyznawania Odznak: srebrna, a następnie złota po  

uprzedniej srebrnej, 

- Odznaka Honorowa  złota może być przyznana, jeżeli osoba fizyczna była aktywna w działaniu                          

w LZPN,  klubie lub w środowisku piłkarskim/sportowym przez okres 5 lat pomiędzy odznaczeniami. 

5. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania wniosków, na drukach stanowiących załącznik do  

niniejszych zasad, do Komisji ds. Odznaczeń LZPN są:  

a) Zarząd Lubelskiego ZPN,  

b) Oddziały LZPN w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu poprzez Pełnomocników Zarządu LZPN                         

i Prezydium Zarządu LZPN, 

c) Zarządy klubów sportowych, będących Członkami Lubelskiego ZPN dla osób związanych 

 z działalnością klubu.  

6. We wnioskach o przyznanie jednej z w/w odznak należy opisać działalność osób o których  



uhonorowanie się występuje. Podstawą wystąpienia powinna być informacja o nabytych odznaczeniach 

przyznanych danej osobie przez LZPN oraz odznaczeniach i wyróżnieniach przyznanych przez PZPN.  

7. Wnioski składane do LZPN, dotyczące odznaczeń LZPN lub PZPN muszą być rozpatrzone  

przez Komisję ds. Odznaczeń LZPN. Po dokonaniu pozytywnej oceny Komisji, przedstawiane są  

do akceptacji Zarządu LZPN/Prezydium Zarządu. W przypadku odznaczeń PZPN po uzyskaniu 

pozytywnej oceny przesyłane są do adresata. 

8. Odznakę Honorową LZPN lub PZPN i wyróżnienia wręcza się w sposób doniosły i w okolicznościach 

zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia.  

9. Wyróżnienia – w szczególnych okazjach/sytuacjach w tym dotyczących jubileuszów dla  klubów, 

instytucji sportowych w formie pucharu, statuetki, grawertonu, listu - adresu, dyplomu, przyznaje LZPN 

decyzją Prezesa Związku. W szczególnych sytuacjach może to dotyczyć osób fizycznych. 

10. Odznaki Honorowe i wyróżnienia wręcza Prezes Lubelskiego ZPN lub osoba przez niego 

upoważniona. 

                                                                                                      Lubelski Związek Piłki Nożnej 


