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SMĚRNICE
PRO
UDĚLOVÁNÍ ČESTNÝCH
CEN FAIR-PLAY
SVAZU NÁRODNÍ HÁZENÉ

Výkonný výbor Svazu národní házené uděluje tyto čestné ceny Fair-play :

1. Hlavní cena F-P SNH
2. Hlavní cena F-P SNH mládeže
3. Čestný diplom F-P SNH za celoživotní činnost
4. Děkovný dopis F-P SNH předávaný osobně
5. Děkovný dopis F-P SNH zasílaný

Bankovní spojení :

Česká spořitelna - 7208654-048/0800

GE Capital Bank - 1722109-504/0600
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Podmínky pro udělování čestných cen

1. Hlavní cena F-P SNH
Hlavní cena Fair-Play Svazu národní házené se uděluje za mimořádný čin v duchu
fair – play nebo za mimořádné morálně hodnotné činy

2. Hlavní cena F-P SNH mládeže
Hlavní cena Fair-Play SNH mládeže se uděluje za mimořádný čin v duchu fair – play
nebo za mimořádné morálně hodnotné činy sportovcem mládežnického věku

3. Čestný diplom F-P SNH za celoživotní činnost
Čestný diplom F-P SNH za celoživotní činnost se uděluje za celoživotní jednání v
duchu fair play a výchovu mladých sportovců k etickému jednání ve sportu a
v životě.

4. Děkovný dopis F-P SNH předávaný osobně
Děkovný dopis F-P SNH předávaný osobně se uděluje za mimořádný čin v duchu
fair – play, za mimořádné morálně hodnotné činy nebo za propagaci a šíření
myšlenek fair play.

5. Děkovný dopis F-P SNH zasílaný
Děkovný dopis F-P SNH zasílaný na adresu oceněného se uděluje za jednání v
duchu fair play, za výchovu mladých sportovců k etickému jednání ve sportu nebo
za propagaci a šíření myšlenek fair play či čestné sportovní jednání.

Směrnice Fair-playrevize 2004.doc

Strana 3 (celkem 3)

Společná ustanovení:
Členství ve Svazu národní házené není podmínkou pro udělení čestných cen
Fair-play SNH .
2. Navrhovatel požádá o udělení čestné ceny VV SNH, dopisem, který by měl
obsahovat výstižné a podrobné popsání mimořádného činu fair play,
stručnou charakteristiku osobnosti kandidáta, jeho další osobní údaje –
datum narození, adresu bydliště, spojení na navrhovatele (tel.,fax,e-mail)
nejpozději do 30.10. příslušného roku.
3. VV SNH rozhodne na své listopadové schůzi o udělení jednotlivých ocenění.
4. Termín a příležitost, při které bude čestná cena udělena, uvede navrhovatel v
žádosti. Vhodnou příležitostí jsou např. životní jubilea, výročí oddílů nebo
TJ, obcí a měst, utkání Čechy - Morava, valná hromada SNH nebo OSK.
5. VV SNH si vyhrazuje právo předání hlavních cen zpravidla v rámci
slavnostního vyhlášení nejlepších házenkářů a házenkářek ČR.
6. VV SNH zveřejní jména vyznamenaných v časopise Házenkář nebo Zprávách
Svazu vždy za uplynulý rok.
7. Vyznamenanému bude předán diplom, na kterém bude uvedeno jméno
vyznamenaného a název čestné ceny F-P. Diplom připraví SE SNH a
podepíše předseda SNH.
8.
VV SNH zašle návrhy na udělení cen ČKFP při ČOV – ČKFP, Benešovská 6,
101 00 Praha 10, e-mail info@olympic.cz a mládežnickou kategorii na
udělení Školní ceny FP ČOV prostřednictvím příslušné školy oceněného na
adresu MŠMT ČR, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 a to vždy do 30.11. daného
roku
9. Podmínky pro podání návrhu na udělení Školní ceny Fair play ČOV jsou
každoročně uvedeny v „Souboru pedagogicko-organizačních informací pro
základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na
příslušný školní rok“, který je publikován ve Věstníku MŠMT a v Učitelských
novinách
10. Výklad této směrnice náleží pouze VV SNH.
11. Dnem 24.1. 2004 se zrušuje Směrnice pro udělování čestných cen F-P SNH
ze dne 24. 11. 2001 včetně všech dodatků.
12. Tuto Směrnici pro udělování čestných cen F-P SNH schválil VV SNH dne
24.1. 2004 a vstupuje v platnost dnem 25.1. 2004.
1.
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