Polski Związek Zapaśniczy
w Warszawie
Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03
e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl

Regulamin
wyłonienia sportowca
„PUCHAR PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”
w uznaniu wybitnych osiągnięc
sportowych w roku stulecia odzyskania
niepodległosci

Zatwierdzony uchwałą Zarządu PZZ z dnia 26 marca 2018 r.

PUCHAR PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

2.

3.

1.

2.

1.

2.

§ 1.
Puchar Prezydenta RP
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił „PUCHAR PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ „w uznaniu wybitnych osiągnięć sportowych w roku stulecia odzyskania
niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”, przyczyniając się tym samym do promocji wydarzeń
związanych z dalszym losem Pucharu, który trafił do Polskiego Związku Zapaśniczego 10
stycznia 2018 roku z rąk Prezydenta RP na ręce Prezesa PZZ.
Puchar Prezydenta RP jest szczególnym wyróżnieniem dla sportowców, którzy swoimi
sukcesami sportowymi, postawą na arenach sportowych i poza nimi oraz budowaniem
wizerunku polskiego sportu, stanowią wzory do naśladowania.
Puchar Prezydenta RP zostanie wręczony nie wcześniej niż po zakończeniu sezonu imprez
mistrzowskich w roku bieżącym, na specjalnie zorganizowanej uroczystości, w terminie
dogodnym, nie później niż do końca stycznia 2019.
§ 2.
Cel
Celem jest uczczenie przez środowisko zapaśnicze odzyskania niepodległości przez naszą
ojczyznę poprzez propagowanie sportu tworzącego prestiżową markę integrującą polskie
środowisko sportowe w duchu fair play oraz podniesienie świadomości zachowania czystości
sportu poprzez walkę z zachowania mi
niepożądanymi,
stosowaniem środków
niedozwolonych oraz budowania pozytywnego wizerunku.
Polski Związek Zapaśniczy (zwany dalej PZZ) z 95 letnią historią i tradycją odradzania się sportu
na ziemiach odzyskanych, zapoczątkowaną przez Władysława Pytlasińskiego, założyciela
Polskiego Towarzystwa Atletycznego w 1922 roku, który złożył do Skarbu Państwa wszystkie
swoje złote nagrody, postanawia uczcić to wielkie wydarzenie poprzez podjęcie działań na
rzecz wyłonienia najlepszego sportowca w sporcie zapaśniczym, laureatów tego wyróżnienia.
§ 3.
Regulamin
Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego, ustanawia Regulamin PZZ, (zwany dalej Regulaminem)
pn. Regulamin wyłonienia sportowców do wyróżnienia „PUCHAREM PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „w uznaniu wybitnych osiągnięć sportowych w roku stulecia
odzyskania niepodległości”.
Regulamin określa:
a) Zasady i tryb wyłonienia kandydatów
b) Zasady i tryb powołania i funkcjonowania Kapituły Nagrody.
II.

ZASADY I TRYB WYŁONIENIA KANDYDATA
§ 4.
1. Wyłonienie kandydata do nagrodzenia Pucharem Prezydenta RP następuje w trybie
konkursowym.
2. Kandydatów spełniających wymogi regulaminowe do powołanej przez Zarząd PZZ Kapituły
zgłaszają kluby w formie wniosków zatwierdzonych uchwałą Zarządu klubu, z odpowiednim
wyprzedzeniem, jednak nie później niż w terminach podanych w opublikowanym Komunikacie
na stronie internetowej związku w zakładce „Komunikaty związkowe”.
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3. Sekretarz Generalny PZZ po terminie, który zostanie podany, o którym mowa w pkt. 2 par.4.,
przekazuje do Kapituły z siedmiodniowym wyprzedzeniem listę kandydatów z wyciągami
opisów w zakresie niezbędnym do oceny, chyba, że wszyscy członkowie kapituły będą
posiadali stosowne upoważnienia do wglądu w dane osobowe, zgodnie z obowiązującym
prawem.
4. Wnioski, których wzór stanowi załącznik do Regulaminu, podlegają ocenie formalnej
i merytorycznej. Nie zostaną rozpatrzone wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie.
5. Kapituła dokonuje oceny zgłoszonych kandydatur, zastrzegając sobie możliwość pozyskania
informacji o kandydacie z innych źródeł.
6. Informacja o wyłonionym kandydacie do otrzymania Pucharu Prezydenta RP wraz
z uzasadnieniem zostaje przekazana do Kancelarii Prezydenta RP.
§5
1. Wyłonienie sportowca w sporcie zapaśniczym lub grapplingu nastąpi z uwzględnieniem
spełnienia następujących warunków.
a) Kandydat (zawodnik ) będzie musiał spełnić następujące warunki:
➢ Posiadać obywatelstwo polskie.
➢ Medal/e w imprezach mistrzowskich w 2018 r.
➢ Posiadać wysoką etykę zachowań sportowych, godnych naśladowania,
➢ Brać udział w akcjach na rzecz czystości sportu od środków niedozwolonych i
zachowań niepożądanych.
➢ Mieć nieskazitelną opinię,
III.

1.

2.

3.

4.
5.

1.

ZASADY I TRYB POWOŁANIA I FUNKCJONOWANIA KAPITUŁY NAGRODY
§6
Kapituła jest powołana na okoliczność wyłonienia kandydatów na Pucharu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej „w uznaniu wybitnych osiągnięć sportowych w roku stulecia
odzyskania niepodległości.”
Kapitułę w liczbie 7 osób powołuje Zarząd PZZ , wyznaczając jej przewodniczącego, zastępcę,
sekretarza i członków. Zmiany jej składu w razie potrzeby, powołując lub odwołując jej
członków, dokonuje Zarząd.
W skład Kapituły wejdą przedstawiciele Zarządu PZZ, Kolegium Sędziów, Rady Trenerów, Rady
Zawodniczej, Komisji Odznaczeń i Wyróżnień oraz Sztabu Olimpijskiego. Członkowie Kapituły
pełnią swoje funkcje społecznie.
Celem Kapituły jest wybór kandydata, z uwzględnieniem wszelkich wymagań, jakie musi
spełnić kandydat.
Siedzibą Kapituły, wspomaganej w pracach przez Sekretarza Generalnego, który bierze udział
w posiedzeniach Kapituły z głosem doradczym, jest Biuro Polskiego Związku Zapaśniczego w
Warszawie przy ul. Żelaznej 67/m.73. tel. 22 624 01 69, 22 652 19 03, adres e-mail:
pzz@zapasy.org.pl
§7
Posiedzenia Kapituły zwołuje jej przewodniczący lub osoba w zastępstwie, w terminie 7 dni,
nie licząc dnia zawiadomienia o zebraniu i dnia zebrania.
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2. Kapituła obraduje i podejmuje decyzje pod przewodnictwem przewodniczącego, w liczbie nie
mniejszej niż 5 członków Kapituły.
3. W razie nieobecności przewodniczącego pracami Kapituły kieruje zastępca lub sekretarz, a
osoby nieobecne mogą przekazać swoją opinię pisemnie mailem na wskazany adres mailowy
w par.6 pkt 5.
4. W posiedzeniu mogą wziąć zaproszone osoby wyłącznie w charakterze konsultanta.

IV.

PROMOCJA

§8
1. Kandydaci na laureatów Pucharu Prezydenta RP „w uznaniu wybitnych osiągnięć sportowych
w roku stulecia odzyskania niepodległości” udostępniają swój wizerunek w celach
promocyjnych wydarzenia zgodnie z obowiązującym prawem, a PZZ informacje na potrzeby
publikacji w kanałach społecznościowych, prowadzonych przez Kancelarię Prezydenta RP.
2. Polski Związek Zapaśniczy będzie promował wydarzenie „Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej ” oraz uroczystość wręczenia laureatowi nagród nominowanym laureatom za
pośrednictwem mediów społecznościowych, poprzez publikacje informacji na stronie
internetowej związku pod adresem: www.zapasy.org.pl i przekazu do mediów.

V.

1.
2.
3.
4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§9
Nominowani przez Kapitułę kandydaci wezmą udział w uroczystości wręczenia Pucharu
Prezydenta RP na koszt związku.
Uchwalony Regulamin przez Zarząd nie przewiduje wprowadzania zmian, za wyjątkiem
wskazanych przez kancelarię Prezydenta RP.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Regulamin traci moc z dniem wręczenia Pucharu Prezydenta RP laureatowi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Załącznik nr 1
Wniosek do Kapituły
KANDYDAT DO
PUCHARU PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pieczęć wnioskodawcy

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Uchwała Nr .../2018 KAPITUŁY
z dnia:
Data wpływu do PZZ

WNIOSEK DO KAPITUŁY

DLA:
1.

IMIĘ I NAZWISKO

……………………………………………………………………………………………….

2.

ROK URODZENIA

……………………………………………………………………………………………….

3.

MIEJSOWOŚĆ ZAMIESZKANIA

……………………………………………………………………………………………….

4.

PRZYNALEŻNOŚĆ KLUBOWA

……………………………………………………………………………………………….

5.

TRENER

……………………………………………………………………………………………….

6. UZYSKANE WYNIKI)
WOZZ/Klub

*Zawodnik

Okres /od - do

Wyniki/ Osiągnięcia sportowe

/sekcja

7.

UDZIAŁ W WYDARZENIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPISEM REGULAMINU
Nazwa

8.

Termin

SPEŁNIENIE WARUNKÓW PRZEZ KANDYDATA

1. Kandydat (zawodnik ) spełnia następujące warunki:
➢ Posiada obywatelstwo polskie.
➢ Medal/e w roku 2018 w imprezach mistrzowskich
➢ Posiada wysoką etykę zachowań sportowych, godnych naśladowania,
➢ Brał udział w akcjach na rzecz czystości sportu od środków niedozwolonych i zachowań
niepożądanych.
➢ Ma nieskazitelną opinię,
➢ Osiąga dobre wyniki w nauce,
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9.

UZASADNIENIE WNIOSKU

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
podpis wnioskodawcy

Data wystąpienia

10. OPINIA O KANDYDACIE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość i data

podpis i pieczęć

11. OPINIE O KANDYDACIE Z INNYCH PODMIOTÓW ( NP. SZKOŁA, UCZELNIA, ITD.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość i data

podpis i pieczęć

12. OPINIA KAPITUŁY
Pozytywna/ negatywna – uzasadnienie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

data

podpis i pieczęć

DANE OSOBOWE I WIZERUNEK

Oświadczenia kandydata wynikające z RODO
( wymagane zapisy do ustalenia)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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