Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH UPRAWNIAJĄCYCH
DO UCZESTNICTWA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM
W KONKURENCJACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO

Na podstawie art.13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz
§ 10 pkt 10 statutu Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego wprowadza się regulamin
przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej, uprawniającej do uczestnictwa we
współzawodnictwie sportowym w konkurencjach wchodzących w skład łyżwiarstwa
figurowego.

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Przepisy Regulaminu mają zastosowanie do osób zamierzających uczestniczyć we
współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Łyżwiarstwa
Figurowego zwanym dalej PZŁF.
2. Posiadanie ważnej licencji o której mowa w ust. 1 stanowi warunek uczestniczenia we
współzawodnictwie sportowym w konkurencjach wchodzących w skład łyżwiarstwa
figurowego.
§2
Do uczestnictwa w prowadzonym przez PZŁF systemie rozgrywek w kilku konkurencjach
łyżwiarstwa figurowego konieczne jest uzyskanie licencji na każdą z tych konkurencji.
§3
1. Organem uprawnionym do rozpatrywania spraw o przyznaniu, odmowie przyznania,
bądź pozbawieniu licencji PZŁF na uprawianie konkurencji łyżwiarstwa figurowego jest
Komisja Licencyjno-Klasyfikacyjna PZŁF zwana dalej KLK PZŁF.
2. Organem wydającym licencje z ramienia PZŁF jest Prezes PZŁF.
§4
PZŁF przyznaje licencję ważną jeden sezon startowy, po czym podlega ona aktualizacji.
§5
PZŁF przyznaje licencje:
1) zawodnikom stowarzyszonym w klubie posiadającym licencję klubową PZŁF
2) zawodnikom - obcokrajowcom, o ile nie stoi to w kolizji z przepisami Unii
Europejskiej, międzynarodowej unii łyżwiarskiej (ISU) oraz innymi przepisami PZŁF.
§6
Za wydanie Licencji pobierana jest opłata określona przez Zarząd PZŁF w drodze
uchwały. Wpłaty za licencje należy dokonywać na konto PZŁF: PKO BP: 76-102011560000 7302 0058 1959.

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego

ROZDZIAŁ II
TRYB PRZYZNAWANIA LICENCJI I JEJ WZÓR
§7
1. Postępowanie w sprawie przyznania po raz pierwszy licencji zawodniczej PZŁF
wszczyna się na wniosek złożony przez osobę ubiegającą się, która jest:
a) członkiem klubu sportowego posiadającego licencję klubową PZŁF,
b) posiada zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o stanie zdrowia
umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie w dyscyplinie –
łyżwiarstwo figurowe.
Wniosek, składa się do KLK PZŁF za pośrednictwem klubu macierzystego. Wnioski o
przyznanie licencji po raz pierwszy, przechowywane są w biurze PZŁF.
Uzyskanie licencji po raz pierwszy możliwe jest:
w konkurencjach indywidualnych:
- gdy zawodnik pierwszy raz wystartuje i będzie sklasyfikowany w zawodach
ogólnopolskich:
- klasy wstępnej lub w odpowiadających im zawodach międzynarodowych,
ujętych w kalendarzu ISU - w tym wypadku automatycznie zawodnik
otrzymuje klasę wstępną niezależnie od tego jaką liczbę punktów zdobył,
- lub, gdy przekroczony jest limit wiekowy klasy wstępnej, klasy brązowej (w
przypadku klasy brązowej dotyczy to również MMM) lub w odpowiadających
im zawodach międzynarodowych, ujętych w kalendarzu ISU - w tym
wypadku zawodnik otrzymuje licencje z klasą brązową po zdobyciu
wymaganych w tej klasie normy punktacyjnej.
- po zdaniu testu centralnego w przypadku gdy zawodnik nie może wystartować w
powyższych klasach z powodu przekroczenia limitów wiekowych obowiązujących
podczas zawodów.
w parach sportowych – gdy para pierwszy raz wystartuje i będzie sklasyfikowana w
zawodach ogólnopolskich lub w odpowiadających im zawodach międzynarodowych,
ujętych w kalendarzu ISU i zdobędzie wymaganą w danej klasie normę punktacyjną.
w parach tanecznych:
- gdy para pierwszy raz wystartuje i będzie sklasyfikowana w zawodach
ogólnopolskich lub w odpowiadających im zawodach międzynarodowych, ujętych w
kalendarzu ISU i zdobędzie wymaganą w danej klasie normę punktacyjną.
W przypadku par tanecznych klasy srebrnej (zawodnikom nie mającym dotąd licencji
solowych), pomimo nie zdobycia normy punktacyjnej zostanie wystawiona licencja
„bez klasy” w konkurencji par tanecznych.
- po zdaniu testu centralnego .
Zasadę zdobywania klas określa regulamin zdobywania klas.
2. Postępowanie w sprawie przedłużenia licencji wszczyna się na wniosek złożony przez
osobę ubiegającą się, która:
a) posiada licencję zawodniczą PZŁF,
b) jest członkiem klubu sportowego posiadającego licencję klubową PZŁF,
c) posiada zaświadczenie lekarza medycyny o stanie zdrowia umożliwiającym
bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie w dyscyplinie – łyżwiarstwo
figurowe.
Wniosek w sprawie przedłużenia licencji składa się w klubie macierzystym. Klub
sportowy przesyła do KLK PZŁF do dnia 30 lipca - zbiorcze zestawienie osób
ubiegających się o przedłużenie licencji wraz z potwierdzeniem przez prezesa klubu o
spełnianiu wszystkich wymagań. Wniosek złożony po terminie będzie rozpatrywany
przez KLK jedynie w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.
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Wnioskodawcy niepełnoletni są obowiązani dołączyć do wniosku, pisemną zgodę
swych przedstawicieli (opiekunów) ustawowych na uprawianie łyżwiarstwa
figurowego.
§8
Numer licencji przypisany jest do zawodnika przez cały okres kariery sportowej, bez
względu na zmiany konkurencji oraz przerwy w czynnym uprawianiu łyżwiarstwa
figurowego – nie dotyczy to zawodnika startującego w dwóch konkurencjach
jednoczesnie w danym sezonie.
Warunkiem wydania tych licencji jest dokonanie opłaty licencyjnej o której mowa w § 6
na nowy sezon przez klub sportowy do dnia 30 sierpnia na podstawie otrzymanego
rachunku.
Zawodnikom zagranicznym licencja lub zgoda na jednorazowy start w zawodach
krajowych wydawana po uzyskaniu zgody Prezesa PZŁF.
Zawodnik uczestniczący w zawodach, zgrupowaniach szkoleniowych itp. musi
posiadać aktualną licencję oraz badanie lekarskie
Aktualizacja rankingu oraz klas sportowych, zdobytych w trakcie zawodów następuje
automatycznie w ciągu siedmiu dni od zakończenia zawodów.
Licencje dla zawodników uprawiających łyżwiarstwo figurowe amatorsko, wydawane są
na tych samych zasadach, ale w tym przypadku nie obowiązują zasady zdobywania
klas sportowych.
Sędzia Główny, przeprowadzający testy, zobowiązany jest w terminie siedmiu dni do
przesłania wyników testów do Biura PZŁF oraz KLK PZŁF. Aktualizacja klas
sportowych, zdobytych w testach następuje w ciągu siedmiu dni od zgłoszenia wyników
testu przez Sędziego Głównego.

§9
1. Wniosek, o którym mowa w § 7 ust.1 określa załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Wniosek, o którym mowa w § 7 ust.2 określa załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Wzór licencji określa załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ IV
ODMOWA PRZYZNANIA LICENCJI
§ 11.
1. KLK PZŁF uprawniona jest do odmowy przyznania licencji jeśli wnioskodawca nie
posiada lub nie spełnia odpowiednio warunków przewidzianych w § 7. i § 8, a braki te
nie zostały usunięte w terminie wskazanym przez KLK PZŁF.
2. Decyzja KLK PZŁF w sprawie odmowy przyznania licencji zawodniczej wymaga formy
pisemnej oraz dodatkowo pisemnego uzasadnienia.
§ 12.
KLK PZŁF obowiązana jest odmówić przyznania licencji na uprawianie konkurencji
łyżwiarstwa figurowego temu wnioskodawcy, który uprawiając tę konkurencję, bądź inną
konkurencję zaliczoną do łyżwiarstwa figurowego został ukarany przez Komisję
Dyscyplinarną PZŁF:
a) karą dożywotniej dyskwalifikacji;
b) karą dyskwalifikacji na czas oznaczony - w czasie jej odbywania;
c) pozbawieniem licencji z powodu rażącego nieprzestrzegania regulaminów
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sportowych i zasad rywalizacji sportowej, naruszenia obowiązków zawodnika
wynikających z przepisów obowiązujących w PZŁF, przekroczenia przepisów
antydopingowych.
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ROZDZIAŁ V
POZBAWIANIE LICENCJI
§ 13
KLK PZŁF może pozbawić zawodnika licencji w przypadku:
a) odmowy uczestniczenia w reprezentacji kraju;
b) odmowy lub zaniechania udziału w procesie szkoleniowym i współzawodnictwie
sportowym;
c) nie poddania się obowiązującym badaniom lekarskim.
KLK PZŁF obowiązana jest pozbawić licencji zawodnika w przypadku:
a) stwierdzenia przez lekarza medycyny sportowej niezdolności do uprawiania
określonej konkurencji łyżwiarstwa figurowego, na uprawianie której licencja została
wydana;
b) rażącego nieprzestrzegania regulaminów obowiązujących w łyżwiarstwie
figurowym oraz zasad rywalizacji sportowej;
c) rażącego naruszenia obowiązków zawodnika;
d) przekroczenia przepisów antydopingowych.
KLK PZŁF wszczyna postępowanie o pozbawienie licencji z urzędu, na wniosek
zainteresowanego organu lub członka PZŁF.
Podstawę decyzji KLK PZŁF w sprawie pozbawienia licencji stanowi w przypadkach
wymienionych w ust.1 i 2 pkt. b-d prawomocne orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej
PZŁF.
Decyzja KLK PZŁF w sprawie pozbawienia licencji zawodniczej wymaga formy
pisemnej oraz dodatkowo pisemnego uzasadnienia.

ROZDZIAŁ VI
POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
§ 14
1. Organem odwoławczym w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji jest Zarząd
PZŁF.
2. Odwołania od decyzji KLK PZŁF należy składać na piśmie za pośrednictwem tego
organu.

ROZDZIAŁ VII
EWIDENCJA I PRZEPISY KOŃCOWE
§ 15
PZŁF prowadzi następujące rodzaje ewidencji:
1) ewidencję przyznanych licencji,
2) ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie przyznania i o pozbawieniu
licencji.
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§ 16
Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi PZŁF.
1.
2.

§ 17
Tekst jednolity Regulaminu został zatwierdzony w dniu 10 października 2013 roku
uchwałą Zarządu PZŁF i wchodzi w życie z dniem ………..
Regulamin obowiązuje do czasu jego uchylenia lub zmiany w tym samym trybie.

