REGULAMIN
NADAWANIA DIAMENTOWEJ ODZNAKI HONOROWEJ

§ 1.
Diamentową Odznakę Honorową PZPN nadaje się za szczególne zasługi dla organizacji,
rozwoju i upowszechniania piłki nożnej w Polsce :
A/ zawodnikom
B/ trenerom, działaczom, sędziom
C/ innym osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju polskiej piłki nożnej
D/ klubom sportowym, Związkom Piłki Nożnej
§ 2.
Odznakę stanowi kompozycja o wymiarach 30 mm szerokości i 32 mm wysokości,
wykonana z metalu w kolorze złotym „duża” przyznawana dla organizacji sportowych
i „mała” o wymiarach 20 mm szerokości i 22 mm wysokości przyznawana zasłużonym
osobom.
Odznaka przedstawia koło zwieńczone godłem państwowym, dookoła umieszczony jest napis
w kolorze czarnym Polski Związek Piłki Nożnej. Środek koła wypełniony jest w kolorze
białym i czerwonym na tle którego umieszczona jest piłka nożna w środku której wmontowana
jest „cyrkonia”. U dołu koła umieszczone są liście wawrzynu. Strona odwrotna odznaki jest
gładka z zapięciem pieskowym.
§ 3.
Wnioski o przyznanie odznaki składa się na 30 dni przed proponowanym przez wnioskodawcę
terminem wręczenia odznaki.
Do zgłoszenia na piśmie indywidualnych wniosków do Komisji Odznaczeń PZPN
są uprawnieni :
A/ Prezydium Zarządu PZPN
B/ Komisje i Wydziały PZPN
C/ Związki Piłki Nożnej
D/ Klub Seniora PZPN
§ 4.
Wnioski o przyznanie Odznaki Diamentowej należy szczegółowo i konkretnie opisać zgodnie
z paragrafem 1, ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych odznaczeń, odznak i wyróżnień
sportowych.
Opracowane wnioski Komisja Odznaczeń PZPN przedkłada do akceptacji Zarządowi PZPN.
Odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą jej przyznanie wręcza Prezes Związku lub osoba
przez niego upoważniona.

§ 5.
Odznakę przyznaje się działaczom, trenerom i sędziom, którzy wyróżnieni są już Złotym
Medalem „ Za Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju Piłki Nożnej” i od ostatniego odznaczenia
minęło co najmniej 5 lat. Zawodnikom za rozegranie w barwach reprezentacji narodowej
ponad 100 spotkań, lub za szczególne sukcesy ( np. medal MŚ itp. )
§ 6.
Klubom Sportowym jeżeli istnieją powyżej 80 lat i posiadają w dorobku tytuły Mistrza Polski
i Zdobywcy Pucharu Polski, długi staż w I lidze, Związkom Piłki Nożnej istniejącym powyżej
80 lat.
§ 7.
Innym osobom, które wniosły naprawdę duży wkład w rozwój piłki nożnej. Przedstawicielom
innych państw lub organizacji, którzy przyczynili się do propagowania piłki nożnej w Polsce.
Wnioski w tej sprawie przedstawia Prezydium Zarządu PZPN.
§ 8.
Rejestr przyznanych odznaczeń prowadzi Komisja Odznaczeń PZPN.

