NÄMÄ SÄÄNNÖT ON HYVÄKSYTTY
HALLITUKSESSA 25.11.2006

AKK-MOTORSPORT RY:N ANSIO- JA KILPAILIJAMERKKIEN MYÖNTÄMISTÄ
KOSKEVAT SÄÄNNÖT
1. AKK-Motorsport ry voi myöntää seuraavia ansio- ja kilpailijamerkkejä:
Kultainen suurmerkki
Kultainen ansiomerkki
Hopeinen ansiomerkki
Pronssinen ansiomerkki

Kultainen kilpailijamerkki
Hopeinen kilpailijamerkki
Pronssinen kilpailijamerkki

2. Esityksen ansio- ja kilpailijamerkkien myöntämisestä voi tehdä jokin AKK-Motorsport ry:n
luottamuselin, jäsenseura tai autourheilualue. Merkit myönnetään järjestyksessä pronssinenhopeinen-kultainen. Myöntämisjärjestyksen yhteydessä huomioidaan perustajaliittojen
myöntämät vastaavat merkit tai huomionosoitukset. Saman merkin ”korkeamman luokan”
merkki voidaan myöntää, kun edellisen myöntämisestä on kulunut vähintään 3 vuotta.
3. AKK-Motorport ry:n ansiomerkkien jakoperusteet:
Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää jäsenelle, joka on aktiivisesti osallistunut
autourheilutoimintaan 5 vuoden aikana.
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää jäsenelle, joka on toiminut AKK:n,
autourheilualueen tai seuran hyväksi ansioituneella tavalla 10 vuoden aikana.
Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää jäsenelle, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti
suomalaisen autourheilun hyväksi 15 vuoden aikana. Kultaisia ansiomerkkejä myönnetään
vuosittain enintään 10 kappaletta.
4. AKK-Motorsport ry:n kilpailijamerkkien jakoperusteet:
Pronssinen kilpailijamerkki voidaan myöntää esimerkillistä urheiluhenkeä ja käytöstä
osoittaneelle kilpailijalle, joka on saavuttavut hyviä sijoituksia vähintään 2 vuoden aikana.
Hopeinen kilpailijamerkki voidaan myöntää kilpailijalle, joka on osoittanut esimerkillistä
urheiluhenkeä ja saavuttanut merkittäviä sijoituksia vähintään 5 vuoden aikana ja, jonka
saavutuksiin sisältyy vähintään yksi SM/NEZ-mestaruus tai kaksi mitalia SM/NEZ-tasolla
(hopea, pronssi).
Kultainen kilpailijamerkki voidaan myöntää kilpailijalle, joka on osoittanut esimerkillistä
urheiluhenkeä ja saavuttanut menestyksellisiä sijoituksia vähintään 8 vuoden aikana ja,
jonka saavutuksiin sisältyy vähintään kolme SM/NEZ-mitalia, joista vähintään yksi on
kultainen.
Kansainväliset MM ja EM-tason saavutukset arvostetaan yllämainittuja huomattavasti
korkeammiksi ja huomioidaan tapauskohtaisesti kultaisin suurmerkein.
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5. Kultaiset ansio- ja kilpailijamerkit myöntää AKK:n hallitus kerran vuodessa.
Hopeiset ja pronssiset ansio- ja kilpailijamerkit myöntää pääsihteeri tai hänen määräämänsä
toimihenkilö.
Kultaisen suurmerkin voi myöntää AKK:n hallitus harkintansa mukaan merkittävästä
autourheiluteosta tai merkittävästä kansainvälisestä autourheilu-urasta tai roolista
autourheilun parissa.
Kaikkien merkkien ohessa myönnetään ko. kunniakirja.
Merkkien ehdottaja maksaa vahvistetun lunastusmaksun.
Kaikista myönnetyistä huomionosoituksista pidetään luetteloa AKK:n toimistossa.
Kultaiset merkit jaetaan ensisijaisesti AKK:n liittokokouksessa tai vuosittaisessa
palkintojenjaossa Mestareiden Illassa.
Painavien syiden niin vaatiessa voi AKK-Motorsport ry:n hallitus päättää merkkien
myöntämisestä yllämainituista säännöistä poiketen.
HALLITUS

LIITON ANSIO- JA KILPAILIJAMERKKIEN HINNAT
ANSIOMERKIT
Kultainen merkki + rintamerkki + kunniakirja
Hopeinen merkki + rintamerkki + kunniakirja
Pronssinen merkki + rintamerkki + kunniakirja

100,00 €
50,00 €
30,00 €

KILPAILIJAMERKIT
Kultainen merkki + rintamerkki + kunniakirja
Hopeinen merkki + rintamerkki + kunniakirja
Pronssinen merkki + rintamerkki + kunniakirja

100,00 €
50,00 €
30,00 €

Merkit toimitetaan seuran ilmoittamaan osoitteeseen ja laskutetaan seuralta.

2(2)

