PATVIRTINTA

Vilniaus kultūrizmo ir kūno rengybos klubų sąjungos

tarybos posėdyje 2016-07-12

VILNIAUS KULTŪRIZMO IR KŪNO RENGYBOS KLUBŲ SĄJUNGOS
A P D O V A N O J I M A I

Tikslas – pagerbti ir paskatinti sportininkus, trenerius, kūno kultūros ir sporto specialistus,
organizatorius, rėmėjus, Lietuvos Respublikos, miesto ir rajono savivaldybių vadovus ir užsienio
svečius, prisidėjusius prie kultūrizmo, kūno rengybos, jėgos ir kitų sporto šakų plėtros Vilniaus regione.
Pagal svarbą apdovanojimai skirstomi:
1.

2.

Ordinas su grandine „Už viso gyvenimo nuopelnus“ – teikiamas valstybės, miesto ir rajono
vadovams už ypatingą asmeninį indėlį į Sąjungos veiklos ir sporto plėtotę, sporto vadybą ir kitas
su kūno kultūra ir sportu susijusias sritis Vilniaus regione ir Lietuvoje ir/ar asmeninių jubiliejų
proga; sportininkams, jų treneriams, už ypač aukštus sportinius pasiekimus, visą sportinę karjerą,
kilnų, garbingą sportinį elgesį, Vilniaus ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje; taip pat klubų
vadovams, sporto organizatoriams, sporto žurnalistams, kūno kultūros ir sporto specialistams,
kitiems Lietuvos ir užsienio šalių asmenims už viso gyvenimo nuopelnus, Vilniaus ir Lietuvos
vardo garsinimą kūno kultūros ir sporto srityje.
Įteikiama:

Ordinas su grandine;

Odos pakaitalo dėžutė;

Liudijimas (A4 formato);

Odos pakaitalo aplankas (A4 formato).

Medalis „Už sporto pergales“ – teikiamas sportininkams, iškovojusiems 1-6 vietas pasaulio ir 13 vietas Europos čempionatuose, laimėjus Lietuvos nacionalinį čempionatą, ir jų treneriams.
Įteikiama:

Medalis;

Odos pakaitalo dėžutė;

Liudijimas.
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3.

4.

5.

6.

Aukso, sidabro ir bronzos ženkliukas „Už nuopelnus Vilniaus sportui“ – teikiamas kūno
kultūros ir sporto specialistams, treneriams, klubų vadovams, sporto organizatoriams kitiems
Lietuvos ir užsienio asmenims asmeninių jubiliejų ir sukakčių progomis (40 ir daugiau metų)
ir/arba už Sąjungos veiklos plėtrą Vilniaus regione.
Įteikiama:

Ženkliukas su serijiniu numeriu;

Liudijimas;

Dėžutė.

Padėka – apdovanojami jaunių, jaunimo, suaugusiųjų ir veteranų sportininkai, užėmę prizines
vietas pasaulio, Europos čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose, jų treneriai; sporto mokslo,
sporto medicinos darbuotojai, vadybininkai, prisidėję rengiant didelio meistriškumo sportininkus
ir/ar prie Sąjungos veiklos plėtojimo; kūno kultūros mokytojai, sporto žurnalistai, visuomenininkai,
rėmėjai, ugdymo įstaigos, nevyriausybinės kūno kultūros ir sporto organizacijos ir kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys prisidėję prie Sąjungos veiklos plėtojimo.
Įteikiamas:

Diplomas aplanke.

Reitingų laureatų apdovanojimai – teikiamas geriausiems metų sportininkams, treneriams ir
sporto klubams. Reitingavimas vykdomas pagal Sąjungos tarybos patvirtintus sportininkų, trenerių
ir klubų reitingų nuostatus.
Įteikiamas:

Diplomas aplanke;

Rėmėjų įsteigti prizai.

Internetinio puslapio www.kfsajunga.lt nominacijos yra šios: „Metų sugrįžimas“, „Metų
proveržis“, „Pro veidas“, „Retro asmenybė“.
Įteikiamas:

Diplomas aplanke.

Dėmesio!
1.
2.
3.

Raštas dėl apdovanojimo su išsamiu kandidato veiklos ir nuopelnų aprašymu teikiamas Sąjungos
prezidento vardu prieš 30 dienų iki jubiliejaus ar kitos progos.

Siūlymus gali teikti šalies sporto federacijos, sąjungos, asociacijos, šalies savivaldybių kūno
kultūros ir sporto padaliniai, kitos valstybės institucijos ir įstaigos, taip pat viešosios įstaigos,
Sąjungos juridiniai nariai.
Apdovanojimą iškilmingoje aplinkoje įteikia Sąjungos prezidentas arba jo įgaliotas asmuo.

Dėl papildomos informacijos apdovanojimų klausimais teirautis darbo dienomis mob. tel. 8-610-23-144
arba el. paštu rbimba@kfsajunga.lt
2

