
 

 

REGULAMIN  
NAGRODY 

IM. WITA BRYŁY 
TRENER – WYCHOWAWCA MŁODZIEŻY 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 

§1 

 Nagroda – im. Wita Bryły – „Trener – wychowawca młodzieży” 
jest prestiżową formą honorowania trenerów i instruktorów piłkarskich – 
wychowawców młodego pokolenia piłkarzy – działających w najmłodszych 
grupach wiekowych/do juniora starszego włącznie/. 

 Kapitułę Nagrody stanowią członkowie Komisji Etyki i Fair Play 
Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej – poszerzanej co rok o kolejnych 
Laureatów Nagrody – zbierający się na posiedzeniu zwyczajnym lub 
nadzwyczajnym, podczas obecności zwykłej większości jej członków. 

 

§2 

 Adresatami Nagrody im. Wita Bryły są trenerzy i instruktorzy 
piłkarscy kształtujący talent, umiejętności, charaktery, osobowość oraz postawę 
etyczno – moralną zgodną z duchem sportu i zasadami fair play – działający 
wyłącznie w środowisku dzieci i młodzieży – będący wzorcowymi 
wychowawcami młodego pokolenia na wszystkich szczeblach rozgrywkowych i 
w kategoriach wiekowych prowadzonych przez Świętokrzyski Związek Piłki 
Nożnej. 

 

§3 

 Wnioskodawcami nadsyłania kandydatur do nominacji mogą 
być: regionalne organy rządowe i samorządowe, stowarzyszenia, zrzeszenia, 
kluby, związki i organizacje sportowe i społeczne, placówki oświatowe, media a 
także Zarząd oraz członkowie Komisji Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. 
 



§4 

 Wniosek składany do Kapituły Nagrody winien zawierać opis 
indywidualnych cech i przymiotów tyczących nominowanego takich jak: wybitne 
wieloletnie – znaczące i udokumentowane – osiągnięcia sportowe, trenerskie i 
wychowawcze; pozytywne – modelowe – oddziaływanie na środowisko 
piłkarskie dzieci i młodzieży; kultura osobista, szacunek i uznanie w społeczności 
lokalnej oraz nieskazitelność postaw wychowawczych, sportowych, moralnych i 
życiowych. 

 

§5 

 Nagrodę przyznaje i wręcza Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej na 
wniosek i po pozytywnej rekomendacji Kapituły. 
Wręczenie Nominacji i Nagrody będzie mieć charakter publiczny i odbywać w 
ważnych dla środowiska piłkarskiego terminach i miejscach. 

 

§6 

 Laureaci Nagrody otrzymują: 
- Statuetkę Nagrody im. Wita Bryły „Trener – wychowawca młodzieży” 
- Wyróżnienia – Nominowani do Nagrody im. Wita Bryły. 
 Dodatkowo Laureaci mogą otrzymać nagrody finansowe, 
rzeczowe lub inny ekwiwalent uznaniowy. 

 

§7 

 Wszelkie inne sprawy dotyczące przyznania Nagrody, nie ujęte w 
regulaminie rozstrzyga Zarząd Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej, któremu 
przysługuje prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

 

§8 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i opublikowania 
przez Zarząd Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

Kielce, dnia 2 lipca 2014 roku 



Protokół nr 7 
z posiedzenia Komisji Etyki i Fair Play 

Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej 
w Kielcach 

 

 

Dnia 02.07.2016 r. odbyło się zwyczajne posiedzenie  
Komisji Etyki i Fair Play ŚZPN 

w którym udział wzięli: 

Ryszard Lipko – przewodniczący Komisji 

Alojzy Sobura – wice przewodniczący Komisji 

Leszek Burek – członek Komisji 

Jan Mazur – członek Komisji 

Jerzy Gil – członek Komisji 

Arkadiusz Szostak – sekretarz Komisji 

 

 Po otwarciu roboczego spotkania Komisji przez przewodniczącego 
Ryszarda Lipko przystąpiono do analizy treści projektu założeń regulaminowych nowej 
Nagrody – uznaniowej dla wychowawców młodego pokolenia piłkarzy przygotowanego 
przez sekretarza Komisji Arkadiusza Szostaka. 

 Po otwartej dyskusji programowej, w której czynny udział wzięli wszyscy 
członkowie Komisji, zaakceptowano treść Regulaminu i skierowano go do zaakceptowania 
przez Prezesa i Zarząd Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

 Po tych ustaleniach i przyjęciu propozycji prac na następne miesiące 
robocze posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

 

Kielce, dnia 2 lipca 2014 roku 


