
  

  

MMaanniittoobbaa  RRuunnnneerrss’’  AAssssoocciiaattiioonn  HHaallll  ooff  FFaammee  
  

  

  CCRRIITTEERRIIAA  

  

TThheerree  sshhaallll  bbee  tthhrreeee  ccaatteeggoorriieess  ooff  IInndduuccttiioonn::    AATTHHLLEETTEE  

                BBUUIILLDDEERR  

                  RRUUNNNNIINNGG  CCLLUUBB  

  

AATTHHLLEETTEE  AAWWAARRDD::  

  

PPUURRPPOOSSEE::    TToo  rreeccooggnniizzee  tthhee  aacchhiieevveemmeennttss  ooff  oouuttssttaannddiinngg  rruunnnneerrss..  

  

  EELLIIGGIIBBIILLIITTYY  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS::  

  

11..  HHaavvee  rreepprreesseenntteedd  tthhee  ssppoorrtt  ooff  rruunnnniinngg  wwiitthh  ddiissttiinnccttiioonn  iinn  rruunnnniinngg  

ccoommppeettiittiioonn  eeiitthheerr  iinn  oorr  oouutt  ooff  MMaanniittoobbaa,,  aanndd  bbrroouugghhtt  ggrreeaatt  ccrreeddiitt  ttoo  tthhee  ssppoorrtt..                  

    22..    HHaavvee  ccoommppiilleedd  aann  oouuttssttaannddiinngg  rreeccoorrdd  wwhhiicchh  eexxtteennddss  oovveerr  aa  ppeerriioodd  ooff  yyeeaarrss  iinn  tthhee  ssppoorrtt  

                  ooff  rruunnnniinngg..  

    33..    MMaanniittoobbaa  bboorrnn  oorr  aa  MMaanniittoobbaa  rreessiiddeenntt  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ffoorr  wwhhiicchh  oouuttssttaannddiinngg                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            ppeerrffoorrmmaannccee  iiss  ccllaaiimmeedd..  

  

  

BBUUIILLDDEERR  AAWWAARRDD::  

  

                        PPUURRPPOOSSEE::    TToo  ffoorrmmaallllyy  rreeccooggnniizzee  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn,,  lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd  aabbiilliittiieess  ooff  tthhoossee      

iinnddiivviidduuaallss  wwhhoo  hhaavvee  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  rruunnnniinngg  iinn  tthhee  

PPrroovviinnccee  ooff  MMaanniittoobbaa..    

                                                                      

  

  EELLIIGGIIBBIILLIITTYY  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS::  

  

    11..    DDeemmoonnssttrraatteedd  oouuttssttaannddiinngg  sseerrvviiccee  ttoo  rruunnnniinngg..  

    22..    DDeemmoonnssttrraatteedd  lleeaaddeerrsshhiipp  iinn  tthhee  rruunnnniinngg  ccoommmmuunniittyy..  

    33..    OOppeenn  ttoo  aannyy  iinnddiivviidduuaall  sseerrvviinngg  rruunnnniinngg::  

    ccooaacchh      ttrraaiinneerr    mmeeddiiaa      vvoolluunntteeeerr  

    aaddmmiinniissttrraattoorr    mmaannaaggeerr  ooffffiicciiaall//rreeffeerreeee    rraaccee  ddiirreeccttoorr  

    44..    MMaanniittoobbaa  bboorrnn  oorr  aa  MMaanniittoobbaa  rreessiiddeenntt  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  oouuttssttaannddiinngg        

            ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  ccllaaiimmeedd..  

  

  

RRUUNNNNIINNGG  CCLLUUBB::    

  

PPUURRPPOOSSEE::      TToo  ffoorrmmaallllyy  rreeccooggnniizzee  tthhee  oouuttssttaannddiinngg  aaccccoommpplliisshhmmeennttss  aanndd//oorr          

ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  aa  rruunnnniinngg  cclluubb      

                            ttoo  tthhee  rruunnnniinngg  ccoommmmuunniittyy  iinn  MMaanniittoobbaa..  

  

EELLIIGGIIBBIILLIITTYY  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS::    

  

  11..    DDeemmoonnssttrraatteedd  oouuttssttaannddiinngg  sseerrvviiccee  ttoo  rruunnnniinngg..  

  22..    EEssttaabblliisshheedd  iinn  MMaanniittoobbaa  ttoo  bbeenneeffiitt  MMaanniittoobbaa’’ss  rruunnnniinngg  ccoommmmuunniittyy  

  

  

  

  



    

  

NNOOMMIINNAATTIIOONN  FFOORR  IINNDDUUCCTTIIOONN  

  

  

PPLLEEAASSEE  TTYYPPEE  OORR  PPRRIINNTT  

  

II//wwee  hheerreebbyy  nnoommiinnaattee  ________________________  __________________________________________________________  ffoorr  iinndduuccttiioonn  iinnttoo  tthhee    

                                                ((NNaammee  ooff  NNoommiinneeee  oorr  CClluubb))  

  

MMaanniittoobbaa  RRuunnnneerrss’’  AAssssoocciiaattiioonn  HHaallll  ooff  FFaammee  iinn  tthhee  ccaatteeggoorryy  ooff  ((cchheecckk  oonnee))::    

  

____________AATTHHLLEETTEE            ____________  BBUUIILLDDEERR                                      ____________RRUUNNNNIINNGG  CCLLUUBB      

  

UUnnddeerrssttaanndd  tthhaatt  tthhee  ffiinnaall  sseelleeccttiioonn  ooff  iinndduucctteeeess  iiss  tthhee  ssoollee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ddiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  

MMaanniittoobbaa  RRuunnnneerrss’’  AAssssoocciiaattiioonn,,  oorr  tthheeiirr  ddeessiiggnnaatteess,,  aanndd  uuppoonn  vveerriiffiiccaattiioonn  tthhaatt  tthhee  nnoommiinneeee  iiss  

eelliiggiibbllee  ffoorr  nnoommiinnaattiioonn  aass  oouuttlliinneedd  iinn  tthhee  ooffffiicciiaall  ccrriitteerriiaa  eessttaabblliisshheedd  ffoorr  nnoommiinnaattiioonn..  DDeeaaddlliinnee  ffoorr  

ccoonnssiiddeerraattiioonn  iiss  JJaannuuaarryy  3311sstt  ooff  eeaacchh  ccaalleennddaarr  yyeeaarr..  PPlleeaassee  rreettuurrnn  ffoorrmm  ttoo  tthhee  MMaanniittoobbaa  

RRuunnnneerrss’’  AAssssoocciiaattiioonn  bbyy  mmaaiill::  BBooxx  3344114488  FFoorrtt  RRiicchhmmoonndd,,  WWiinnnniippeegg,,  MMBB  RR33TT  55TT55  oorr  ee--mmaaiill::  

ooffffiiccee@@mmrraawweebb..ccaa..  

  

NNOOTTEE::    PPlleeaassee  eennssuurree  tthhaatt  aallll  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  bbeellooww  iiss  ccoommpplleetteedd..  

  

NNOOMMIINNAATTOORR::        ((MMuusstt  bbee  ccuurrrreenntt  MMRRAA  mmeemmbbeerr))                MMRRAA  NNUUMMBBEERR::  __________________________________  

  

NNAAMMEE  ::    __________________________________________________________  SSIIGGNNAATTUURREE::    ______________________________________________________  

  

AADDDDRREESSSS::  ______________________________________________________________________________________________________________________________________        

  

CCIITTYY//PPRROOVV//PP..CC..::  ____________________________________________________________________________________________________________________________      

  

PPHHOONNEE##::  ______________________________________________________________  

  

NNOOMMIINNEEEE::  ((IIff  ddeecceeaasseedd,,  pplleeaassee  pprroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn  ooff  nneexxtt  ooff  kkiinn))        

            

NNAAMMEE  OOFF  NNOOMMIINNEEEE::  ____________________________________________________________________________________________________________________      

  

NNAAMMEE  OOFF  NNEEXXTT  OOFF  KKIINN  ((iiff  aapppplliiccaabbllee))::  ______________________________________________________________________________________  

  

AADDDDRREESSSS::  ______________________________________________________________________________________________________________________________________      

  

CCIITTYY//PPRROOVV//PP..CC..::  ____________________________________________________________________________________________________________________________      

  

PPHHOONNEE##::  ________________________________________________________________      

  

  
  

SSUUMMMMAARRYY  OOFF  AACCHHIIEEVVEEMMEENNTTSS::  ((uussee  aa  sseeppaarraattee  sshheeeett  oorr  iinncclluuddee  aass  aa  WWoorrdd  DDooccuummeenntt))  

  

DDaatteess,,  AAwwaarrddss,,  RReeccoorrddss,,  eettcc  aarree  iimmppoorrttaanntt..  PPlleeaassee  ggiivvee  aass  mmuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  ppoossssiibbllee..  AA  

bbrreeaakkddoowwnn  ooff  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  NNaattiioonnaall,,  PPrroovviinncciiaall  aanndd  ootthheerr  aaccccoommpplliisshhmmeennttss  iinn  cchhrroonnoollooggiiccaall  

oorrddeerr  iiss  pprreeffeerrrreedd..    PPlleeaassee  iinncclluuddee  vviittaall  ssttaattiissttiiccss  ((ddaattee  aanndd  ppllaaccee  ooff  bbiirrtthh  aanndd//oorr  ddeeaatthh  iiff  

aapppplliiccaabbllee))..  DDeessccrriibbee  wwhhyy  yyoouu  bbeelliieevvee  tthhiiss  iinnddiivviidduuaall  oorr  cclluubb  iiss  ddeesseerrvviinngg  ooff  tthhiiss  rreeccooggnniittiioonn  aanndd  

hhooww  tthheeyy  hhaavvee  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  aaddvvaanncceemmeenntt  ooff  rruunnnniinngg  iinn  MMaanniittoobbaa..  


