Uchwała Nr 278 / 2005
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 14 lutego 2005 roku

w sprawie:

Przyjęcia Regulaminu Nagradzania Najlepszych Sportowców
w Powiecie Łowickim

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271; Nr 200 poz. 1688,
Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz
§9 ust. 1 Regulaminu Zarządu Powiatu Łowickiego, Zarząd Powiatu
Łowickiego uchwala, co następuje:
§1.
Przyjmuje się Regulamin Nagradzania Najlepszych Sportowców
w Powiecie Łowickim stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Łowickiego
Nr 278/2005 z dnia 14 lutego 2005 roku.

REGULAMIN NAGRADZANIA NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW
W POWIECIE ŁOWICKIM
§1. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin określa zasady przyznawania nagród najlepszym sportowcom
Powiatu Łowickiego za miniony rok kalendarzowy.
2. Nagrody przyznaje Komisja ds. Wyłonienia Najlepszych Sportowców
z Powiatu Łowickiego, powołana przez Zarząd Powiatu Łowickiego.
3. Rodzaje nagród określa Zarząd Powiatu Łowickiego.
4. Wymienione nagrody przyznawane są na wniosek stowarzyszeń kultury
fizycznej.
§2. Otrzymujący nagrodę lub wyróżnienie.
1. Nagrodę może otrzymać zawodnik reprezentujący barwy stowarzyszenia
kultury fizycznej z terenu Powiatu Łowickiego, który nie przekroczył
wieku młodzieżowca.
2. Na wniosek Komisji ds. Wyłonienia Najlepszych Sportowców
z Powiatu Łowickiego, nagrodę może otrzymać zawodnik
w wieku młodzieżowca i młodszy będący mieszkańcem Powiatu
Łowickiego reprezentujący barwy narodowe.
§3. Zasady przyznawania nagród i wyróżnień.
1. Zasady nagradzania zawodników w grach zespołowych /do 5 zawodników/ :

a/ junior starszy/junior:
- finał Mistrzostw Polski – nagradzana jest cała drużyna
- półfinał Mistrzostw Polski – pierwsze trzy miejsca
b/ junior młodszy:
- finał Mistrzostw Polski – nagradzana jest cała drużyna
- półfinał Mistrzostw Polski – pierwsze trzy miejsca
2. Zasady nagradzania zawodników sportów indywidualnych:
a/ junior:
- finał Mistrzostw Polski – I – VIII miejsce
- mistrzostwa makroregionu – miejsce na podium
b/ junior młodszy:
- finał Mistrzostw Polski – I – VIII miejsce
- mistrzostwa makroregionu – miejsce na podium

3. „Nadzieja sportowa” Powiatu Łowickiego:
- finał Mistrzostw Polski
- mistrzostwa makroregionu – miejsce na podium
§4. Postanowienia końcowe.
1. Wnioski o przyznanie nagród (z wyłączeniem pkt 2 §2) składają
stowarzyszenia kultury fizycznej na specjalnych drukach w Wydziale
Edukacji, Kultury i Sportu w terminie określonym przez Starostwo
Powiatowe w Łowiczu.
2. Wnioski, które nie będą spełniały warunków formalnych oraz napłyną
po terminie nie będą rozpatrywane.

