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Statut medalu. 

Medal został ustanowiony Dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z dnia 24 stycznia 1988 roku ku czci 70-

lecia Sił Zbrojnych ZSRR.  

Medal „70-lecie Sił Zbrojnych ZSRR” był przyznawany: 

- generałom, admirałom, oficerom, sierżantom, szeregowym i marynarzom, którzy w dniu ustanowienia medalu 

byli w trakcie czynnej służby wojskowej w szeregach Armii Radzieckiej, Marynarki Wojennej, wojsk MSW i KGB; 

- byłym czerwonoarmistom oraz wojskowym i partyzantom, którzy bronili ojczyznę podczas wojny domowej w 

Rosji oraz Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941 – 1945 rr. ; 

- wojskowym w rezerwie z wysługą nie mniej niż 20 lat; 

Medal „70-lecie Sił Zbrojnych ZSRR” jest noszony po lewej stronie klatki piersiowej po medalu jubileuszowym 

„60-lecie Sił Zbrojnych ZSRR”. 

Łącznie nadano około 9.842.160 medali. 

 

Ogólny opis medalu. 

Medal „70-lecie Sił Zbrojnych ZSRR” ma formę kręgu z mosiądzu o średnicy 32 mm. Na awersie odznaczenia 

zostały umieszczone profile żołnierza, marynarza i pilota Armii Radzieckiej. Dookoła awersu znajdują się gałęzie 

laurowe, w górnej części – pięcioramienna gwiazda z sierpem i młotem w środku, w dolnej – daty „1918” i „1988”. 

Na rewersie medalu w środkowej części został umieszczony pięciowersowy napis: „70 ЛЕТ ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ СССР”, pod którym jest widoczny wieniec laurowo-dębowy. 

Cały krążek medalu ma po obu stronach otoczkę. Wszystkie napisy są wypukłe. 

Medal za pomocą uszka w górnej części i zawieszki został połączony z pięciokątną metalową blaszką (kołodką), 

owiniętą czerwoną wstążką z niebieskim i wąskimi złotymi paskami.  
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Nie odnotowano innych typów, wariantów lub rodzajów medalu „70-lecie Sił Zbrojnych ZSRR”. Uszko medalu jest 

okrągłe, stanowi całość z krążkiem. Na uszku zwykle od strony rewersu często były wybite litery „ЛМД”, co było 

znakiem Mennicy Leningradzkiej.  
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Na rynku kolekcjonerskim często można spotkać podróbki medalu „70-lecie Sił Zbrojnych ZSRR”. Jakość ww. 

podróbek bardzo się różni, często wskazana konsultacja doświadczonego specjalisty (www.czasybochaterow.pl) 

w celu określenia autentyczności odznaczenia. 
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