Čestný odznak Svazu potápěčů České republiky
(Statut)
1. Za účelem ocenění zásluh členů Svazu českých potápěčů a Svazu potápěčů Moravy
a Slezska v oblasti potápěčství, zřizuje Svaz potápěčů České republiky
a) Zlatý čestný odznak SPČR
b) Stříbrný čestný odznak SPČR
2. Zlatý čestný odznak SPČR se uděluje členům SČP a SPMS za mimořádné zásluhy o
rozvoj potápění v České republice, ČSFR a ČSSR po dobu alespoň 25 let výkonu funkcí ve vedení svazu, v jeho odborných komisích, a dále jako instruktor, trenér, rozhodčí. Čestný odznak může být též udělen sportovcům za výsledky ve státní sportovní reprezentaci. Odznak uděluje vedení SPČR v počtu maximálně 1 až 4 ks za rok.
3. Stříbrný čestný odznak SPČR se uděluje členů SČP a SPMS za mimořádné zásluhy
o rozvoj potápění v České republice, ČSFR a ČSSR po dobu alespoň 20 let při výkonu
funkcí ve vedení svazu, v jeho odborných komisích, ve vedení klubu, a dále jako
instruktor, trenér, rozhodčí. Čestný odznak může být též udělen sportovcům za výsledky ve státní sportovní reprezentaci. Odznak uděluje vedení SPČR v počtu maximálně
7 až 11 ks za rok.
4. Návrhy na udělení odznaků předkládají vedení SPČR prezidia SČP a SPMS, odborné
komise prezidií a SPČR, vedení klubů a jednotliví členové svazů. Návrhy se předkládají nejpozději do 31.10. kalendářního roku, ve kterém by měl být odznak udělen.
Návrhy musejí být provázeny podrobnou dokumentací činnosti navrhované osoby.
Vedení SPČR návrhy posoudí a rozhodne o pořadí udělení v počtech nepřevyšujících
limity uvedené v článcích 2. a 3. Udělené odznaky předávají oceněným osobám prezidenti či viceprezidenti SČP a SPMS na zasedání orgánů svazů či u příležitosti významných svazových akcí.
5. Popis odznaků:
Zlatý odznak je tvořen stylizovaným trojzubcem, který má ve svém středu umístěnou
stylizovanou vlajku České republiky. Kolem střední části trojzubce je polokruhovitý
opis Svaz potápěčů České republiky.
Na rubní straně odznaku jsou umístěny dvě jehly s knoflíčky pro upevnění na oděvu,
punc a matriční číslo. Odznak je zhotoven ze 14 karátového zlata, knoflíčky jsou
pozlaceny, barvy vlajky jsou provedeny smaltem. Odznak je uložen v etuji a součástí
je dekret o udělení, kde je vyznačeno shodné matriční číslo.
Stříbrný odznak je zcela shodného provedení a je ze stříbra ryzosti 987. Matriční číslo
je odlišného typu.
6. Zlatý nebo stříbrný odznak smí být téže osobě udělen pouze jednou. Oceněná osoba,
která spáchá trestný čin, za nějž je pravomocně odsouzena, nebo která hrubým způsobem poruší stanovy svazu, ztrácí právo nosit udělený odznak a je povinna ho vrátit
vedení SPČR. Zemře-li oceněná osoba, ponechává se udělený odznak na památku jeho
rodině, není-li nikdo z rodiny, vypravitel pohřbu vrací odznak vedení SPČR.
7. Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení vedením SPČR na základě předchozího projednání v prezidiích SČP a SPMS.

