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Kodeks Licencyjny
Rozdział I

Postanowienia ogólne.

I.1.

Podstawowym celem niniejszego Kodeksu jest kompleksowe uregulowanie
spraw związanych z licencjami dla klubów sportowych, zawodników, trenerów,
instruktorów i sędziów.

I.2.

Ustanawia się cztery rodzaje licencji PZŁF.
1)
2)
3)
4)

licencje klubowe – dla klubów sportowych zrzeszonych w PZŁF,
licencje sportowe – dla zawodników uprawiających łyżwiarstwo,
licencje szkoleniowe – dla trenerów i instruktorów łyżwiarstwa,
licencje sędziowskie – dla sędziów, specjalistów i kontrolerów technicznych
oraz DRO.

I.3.

W uzupełnieniu licencji sportowych ustanawia się licencję jednorazową.

I.4.

Kodeks reguluje zasady i
i pozbawiania licencji PZŁF.

I.5.

Kodeks reguluje również:
1)
2)
3)

I.6.

tryb

przyznawania,

przedłużania,

zawieszania

postępowanie w przedmiocie zmiany przynależności klubowej,
zasady klasyfikacji w łyżwiarstwie figurowym,
zasady prawa startu w poszczególnych klasach.

Za każdym razem gdy w niniejszym Kodeksie mowa jest o:
1)
2)

Kodeksie – należy przez to rozumieć niniejszy Kodeks Licencyjny PZŁF.
PZŁF – należy przez to rozumieć Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego
z siedzibą w Warszawie,

3)

ISU – należy przez to rozumieć Międzynarodową Unię Łyżwiarską
(International Skating Union) z siedzibą w Lozannie,

4)

Ustawie o sporcie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U.2017.1463 z późn. zm.),

5)

Statucie – należy przez to rozumieć Statut PZŁF z dnia 23 czerwca 2012 r.
z późn. zm.,

6)

Łyżwiarstwie – należy przez to rozumieć wszystkie dyscypliny łyżwiarskie
należące zgodnie z Art. 39 pkt. 3 ppkt. b) Konstytucji ISU (ISU Constitution)
do dziedziny Łyżwiarstwa Figurowego, w szczególności konkurencje
solistów, solistek, par sportowych, par tanecznych oraz łyżwiarstwo
synchroniczne, objęte na obszarze Polski wyłączną jurysdykcją PZŁF,

7)

Klubie – należy przez to rozumieć klub sportowy w rozumieniu art. 3 ust. 1
ustawy o sporcie, będący członkiem zwyczajnym PZŁF,

8)

Zawodniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną uprawiającą
łyżwiarstwo, uczestniczącą lub chcącą uczestniczyć we współzawodnictwie
w łyżwiarstwie objętym kalendarzem zawodów PZŁF,

9)

Przynależności klubowej – należy przez to rozumieć więź łączącą zawodnika
z jednym z klubów (np. członkostwo w klubie), która znajduje
odzwierciedlenie w treści licencji sportowej zawodnika, uprawniającej do
reprezentowania danego klubu we współzawodnictwie w łyżwiarstwie
figurowym,

10) Sędzi – należy przez to rozumieć sędziego, w tym sędziego głównego,
specjalistę technicznego, kontrolera technicznego oraz data i wideo
operatora (DRO),
Postanowienia ogólne.
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11) Delegacie PZŁF – należy przez to rozumieć delegata technicznego
wyznaczonego do nadzorowania przebiegu zawodów w imieniu PZŁF
I.7.

Licencją jest zbiór praw i obowiązków ustanowionych w Kodeksie dla danej
osoby lub podmiotu. Licencja wydawana jest w formie elektronicznej, chyba że
Kodeks stanowi inaczej.

I.8.

Sezonem jest roczny okres, w którym rozgrywane są kolejne zawody krajowe
i międzynarodowe w łyżwiarstwie, rozpoczynający się – zgodnie z
postanowieniami p. 109 ust. 4 Przepisów ogólnych ISU (ISU General Regulations)
– z dniem 1 lipca danego roku kalendarzowego i kończący się z dniem 30
czerwca roku następnego.

I.9.

W celu sprawnego prowadzenia wszelkiego rodzaju korespondencji pomiędzy
PZŁF a Klubami, w szczególności w zakresie spraw objętych Kodeksem, każdy
klub zobowiązany jest posiadać oficjalny adres poczty elektronicznej (e-mail), pod
którym będzie odbierał kierowaną do Klubu korespondencję.
1)

2)

Klub ma obowiązek wskazać PZŁF oficjalny e-mail Klubu, jak również
niezwłocznie informować PZŁF o każdej jego zmianie. Wzór oświadczenia o
wskazaniu oficjalnego adresu e-mail stanowi załącznik do Kodeksu.
Klub ma obowiązek nadzorować i zapewnić sprawne działania swojej poczty
elektronicznej.

3)

Wszelką korespondencję przesłaną na wskazany przez Klub adres e-mail
uważa się za doręczoną z upływem 3 dni od dnia wysłania.

4)

Niepoinformowanie PZŁF o zmianie adresu poczty elektronicznej skutkuje
uznaniem korespondencji przesłanej na ostatnio wskazany adres poczty
elektronicznej klubu za skutecznie doręczoną.

I.10.

Komunikacja pomiędzy PZŁF a zawodnikami, trenerami, instruktorami i sędziami
odbywa się, co do zasady, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
Zawodnik, trener, instruktor i sędzia mają obowiązek wskazać PZŁF swój adres
e-mail, jak również informować PZŁF o każdej jego zmianie.

I.11.

W rozumieniu Kodeksu opłatą za licencję klubową jest roczna składka
członkowska, o której mowa w §18 pkt 5) Statutu. Składka członkowska opłacana
jest przez każdego członka zwyczajnego PZŁF za każdy sezon z góry, nie później
niż do dnia 31 sierpnia. Członkowie zwyczajni przyjęci w trakcie sezonu mają
obowiązek uiścić składkę członkowską w pełnej wysokości za sezon, w którym
zostali przyjęci do PZŁF.

I.12.

Zawody łyżwiarskie mają charakter wydarzenia ogólnodostępnego, publicznego,
a organizacja i przeprowadzenie współzawodnictwa w łyżwiarstwie stanowi
wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie
kompetencji przyznanych PZŁF w art. 13 ustawie o sporcie. Wyniki zawodów w
łyżwiarstwie, rankingi zawodników oraz materiały fotograficzne lub wideo z
przebiegu rywalizacji w łyżwiarstwie mogą być publikowane w sposób
ogólnodostępny dla każdego odbiorcy, w szczególności za pośrednictwem
internetu.

I.13.

Postanowienia pkt. I.12 odnoszą się również do publikacji listy Klubów, listy
uprawnionych trenerów i instruktorów oraz listy sędziów. Publikowane listy
trenerów i instruktorów oraz listy sędziów zawierają wyłącznie informacje o
imieniu, nazwisku i posiadanej licencji szkoleniowej lub sędziowskiej.
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System licencyjny.

II.1.

Do wydawania, prowadzenia i nadzorowania licencji PZŁF został stworzony
system licencyjny.

II.2.

System licencyjny prowadzony jest w formie elektronicznej bazy danych oraz
aplikacji dostępnej za pośrednictwem oficjalnego serwisu internetowego PZŁF.

II.3.

Dostęp do systemu licencyjnego udzielany jest wyłącznie uprawnionym osobom
i Klubom. Dostęp jest szyfrowany i zabezpieczony hasłem. Zakres
udostępnionych informacji uzależniony jest od rodzaju podmiotu uprawnionego
do dostępu do systemu licencyjnego.

II.4.

Dostęp do systemu licencyjnego przysługuje:
1)

PZŁF – w pełnym zakresie administratorowi i osobom uprawnionym do
obsługi systemu licencyjnego,

2)

Delegatom PZŁF – w zakresie wglądu do informacji o licencjach przez czas
związany z pełnieniem funkcji Delegata PZŁF na zawodach,

3)

Klubom – w zakresie własnej licencji klubowej oraz licencji sportowych
i szkoleniowych osób powiązanych z Klubem.

II.5.

Delegaci PZŁF otrzymują dostęp do systemu licencyjnego na czas trwania
zawodów. Zabronione jest udostępnianie przez Delegatów dostępu do systemu
licencyjnego osobom trzecim, jak również wykorzystywanie informacji
uzyskanych z sytemu licencyjnego w sposób niezwiązany z pełnieniem na
zawodach funkcji Delegata PZŁF.

II.6.

Klub uzyskuje dostęp do systemu licencyjnego wyłącznie z wykorzystaniem
swojego oficjalnego adresu poczty elektronicznej.

II.7.

Każdy Klub ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania osób, które w imieniu
Klubu korzystają z dostępu do systemu licencyjnego.

II.8.

Wszelkie czynności w postepowaniu licencyjnym dokonywane są w ramach lub
za pośrednictwem systemu licencyjnego, chyba że Kodeks stanowi inaczej.

II.9.

PZŁF prowadzi automatyczny rejestr czynności dokonanych w ramach lub za
pośrednictwem systemu licencyjnego (log).

II.10.

System licencyjny umożliwia pobranie zaświadczenia o posiadanej licencji.

II.11.

Właścicielem systemu licencyjnego jest PZŁF.

System licencyjny.
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Licencje klubowe.

III.1.

Każdy klub ma obowiązek posiadać licencję klubową.

III.2.

Klub posiadający licencję klubową ma prawo:
1) organizować zawody krajowe lub międzynarodowe w łyżwiarstwie,
2) uczestniczyć we współzawodnictwie w łyżwiarstwie, w zawodach objętych
kalendarzem PZŁF,
3) występować
o
udzielenie
lub
przedłużenie
licencji sportowych
i szkoleniowych PZŁF dla zawodników Klubu oraz trenerów i instruktorów,
4)

uzyskiwać, w miarę posiadanych przez PZŁF środków finansowych, pomoc
finansową ze środków publicznych lub środków własnych PZŁF.

III.3.

Klubowi, który nie posiada licencji klubowej lub któremu licencja klubowa została
zawieszona, nie przysługują uprawnienia wskazane w pkt. III.2.

III.4.

Licencja klubowa wydawana jest na okres jednego roku, nie dłużej jednak niż
do zakończenia sezonu. Licencja klubowa ulega automatycznemu zawieszeniu
z upływem dwóch miesięcy od zakończenia sezonu, na który została wydana,
chyba że zostanie przedłużona na kolejny sezon.

III.5.

Klub ma obowiązek posiadać oryginały dokumentów dołączanych do wniosku
licencyjnego (o wydanie lub przedłużenie licencji), jak również ma obowiązek
przedstawić te dokumenty na żądanie PZŁF.

III.6.

Wniosek o wydanie licencji klubowej Klub składa za pośrednictwem systemu
licencyjnego.

III.7.

We wniosku o wydanie licencji Klub ma obowiązek wskazać
1)
2)

pełną oraz skróconą nazwę Klubu,
adres siedziby Klubu,

3)
4)
5)
6)

numer KRS, jeżeli klub jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym,
numer NIP,
numer REGON,
aktualną listę członków zarządu i organu kontroli Klubu (imiona i nazwiska)
wraz z podaniem funkcji poszczególnych osób w organach,

7)

aktualną listę kadry szkoleniowej Klubu (imiona i nazwiska).

III.8.

We wniosku Klub może podać również dodatkowe informacje takie jak numer
telefonu, adres strony internetowej lub profile w mediach społecznościowych.

III.9.

Informacje o nazwie, adresie i numerze licencji Klubu, jak również dodatkowe
informacje podane przez Klub, publikowane są na oficjalnej stronie PZŁF.

III.10. Do wniosku o wydanie licencji klubowej klub ma obowiązek dołączyć:
1) aktualny Statut klubu wraz ze wszystkimi uchwałami zmieniającymi albo
jednolity lub ujednolicony tekst Statutu Klubu,
2) aktualny odpis z KRS lub wypis z ewidencji klubów sportowych,
3)

deklaracje wszystkich osób piastujących funkcje we władzach Klubu
(zarządzie i organie kontroli wewnętrznej)

III.11. Wzór deklaracji dla członków organów władz Klubu stanowi załącznik do
Kodeksu.

Licencje klubowe.

5 (21)

Kodeks Licencyjny

Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego
ul. Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa
KRS: 0000072440 NIP: 5261678146

III.12. Warunkiem uzyskania przez Klub licencji klubowej jest uiszczenie opłaty
licencyjnej (składki członkowskiej) za bieżący sezon.
III.13. Wniosek o przedłużenie licencji klubowej na kolejny sezon Klub może złożyć nie
wcześniej niż na jeden miesiąc przed zakończeniem obecnego sezonu
(od 1 czerwca). Wniosek powinien zostać złożony przed upływem dwóch
miesięcy od dnia rozpoczęcia nowego sezonu (do 31 sierpnia).
III.14. Wniosek o przedłużenie licencji klubowej należy złożyć za pośrednictwem
systemu licencyjnego.
III.15. We wniosku o przedłużenie licencji klubowej należy wskazać wszystkie
informacje, o których mowa w pkt. III.7 i III.8, które uległy zmianie. W
szczególności należy poinformować o wszelkich zmianach statutu lub zmianach
w składzie osobowym władz klubu (zarządu i organu kontroli wewnętrznej).
III.16. Do wniosku o przedłużenie licencji klubowej należy dołączyć dokumenty
wskazane w pkt. III.10, jeżeli doszło do zmiany statutu Klubu ( pkt. III.10.1) ). Do
wniosku należy dołączyć również deklaracje osób piastujących aktualnie funkcję
we władzach klubu ( pkt. III.10.3) ) jeżeli doszło do zmian w składzie organów.
III.17. Warunkiem przedłużenia licencji klubowej jest uiszczenie opłaty licencyjnej
(składki członkowskiej) na kolejny sezon.
III.18. Licencja klubowa zostaje zawieszona:
1)

Automatycznie:
a. w przypadku niezłożenia w terminie (do dnia 31 sierpnia) wniosku
o przedłużenie licencji klubowej na kolejny sezon,
b. w przypadku nieuiszczenia w terminie (do dnia 31 sierpnia) opłaty
licencyjnej (składki członkowskiej).

2)

Na podstawie uchwały organu licencyjnego, po przeprowadzeniu
postępowania w przedmiocie zawieszenia licencji klubowej:
a. w przypadku naruszenia przez Klub ustawy o sporcie,
b. w przypadku podania w postępowaniu licencyjnym nieprawdziwych
informacji o Klubie.

3)

Na podstawie orzeczenia organu dyscyplinarnego PZŁF.

III.19. Licencja klubowa zostaje odwieszona w przypadku usunięcia przez Klub
przyczyny zawieszenia lub upływu okresu, na który organ dyscyplinarny zawiesił
licencję.
III.20. Licencja klubowa wygasa z mocy prawa z chwilą utraty przez Klub członkostwa
w PZŁF. Wygaśnięcie licencji klubowej stwierdza organ licencyjny w drodze
uchwały.

Licencje klubowe.
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Licencje sportowe.

IV.1.

Licencja sportowa stanowi potwierdzenie statusu zawodnika w łyżwiarstwie, jak
również potwierdzenie przynależności klubowej zawodnika.

IV.2.

Licencja sportowa uprawnia zawodnika do uczestniczenia we współzawodnictwie
w zawodach objętych kalendarzem PZŁF.

IV.3.

Prawo udziału we współzawodnictwie w zawodach objętych kalendarzem PZŁF
nie przysługuje w okresie zawieszenia licencji sportowej.

IV.4.

Licencja sportowa wydawana jest na okres jednego roku, nie dłużej jednak niż
do zakończenia sezonu. Licencja sportowa ulega automatycznemu zawieszeniu
z upływem dwóch miesięcy od zakończenia sezonu, na który została wydana,
chyba że zostanie przedłużona na kolejny sezon.

IV.5.

W przypadku par lub drużyn licencja wydawana jest dla każdego zawodnika
osobno.

IV.6.

Zawodnik może posiadać wyłącznie jedną licencję sportową. Jedna licencja
może obejmować kilka dyscyplin lub konkurencji łyżwiarskich.

IV.7.

Wydanie lub przedłużenie licencji sportowej dla zawodnika biorącego udział
we współzawodnictwie w łyżwiarstwie wyczynowym w więcej niż jednej
dyscyplinie lub konkurencji podlega jednej opłacie licencyjnej. W przypadku
różnej wysokości opłat licencyjnych wydanie lub przedłużenie licencji sportowej
podlega opłacie w wysokości wyższej z nich.

IV.8.

Z uwagi na zobowiązania PZŁF wobec organizacji zajmujących się zbiorowym
zarządzaniem prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi zawodnik i Klub mają
obowiązek aktualizowania na bieżąco informacji o utworach wykorzystywanych
w programach. Informacje o wykorzystywanych przez zawodników utworach
Klub przekazuje PZŁF za pośrednictwem systemu licencyjnego.

IV.9.

Zawodnik może uzyskać licencję sportową za pośrednictwem Klubu, do którego
przynależy.

IV.10. Klub wypełnia w systemie licencyjnym wniosek o przyznanie licencji sportowej
zawodnikowi.
IV.11. We wniosku o przyznanie licencji sportowej należy podać następujące dane
zawodnika:
1) imię i nazwisko,
2) datę urodzenia,
3)
4)
5)

płeć,
numer PESEL (jeżeli zawodnik posiada),
adres e-mail zawodnika, a w przypadku zawodników małoletnich (poniżej 18
roku życia) adres e-mail opiekuna prawnego zawodnika.

IV.12. Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia
zawodnika umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie
w łyżwiarstwie (art. 37 ust. 1 ustawy o sporcie). Aktualne orzeczenia lekarskie
należy na bieżąco wprowadzać do systemu licencyjnego, celem aktualizacji
informacji o zawodniku.
IV.13. Do wniosku należy dołączyć również deklarację zawodnika. Wzór deklaracji
stanowi załącznik do Kodeksu.
Licencje sportowe.
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IV.14. Warunkiem wydania licencji sportowej jest uiszczenie opłaty licencyjnej za
bieżący sezon.
IV.15. Wniosek o przedłużenie licencji sportowej zawodnika na kolejny sezon Klub może
złożyć nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed zakończeniem obecnego sezonu
(od 1 czerwca). Wniosek powinien zostać złożony przed upływem dwóch
miesięcy od dnia rozpoczęcia nowego sezonu (do 31 sierpnia).
IV.16. Wniosek o przedłużenie licencji sportowej
pośrednictwem systemu licencyjnego.

zawodnika

Klub

składa

za

IV.17. Do wniosku o przedłużenie licencji należy dołączyć aktualne orzeczenie lekarskie,
o którym mowa w pkt. IV.12.
IV.18. Licencja sportowa zostaje zawieszona:
1) Automatycznie:
a.

w przypadku niezłożenia w terminie (do dnia 31 sierpnia) wniosku
o przedłużenie licencji sportowej na kolejny sezon,
b. w przypadku nieuiszczenia w terminie (do dnia 31 sierpnia) opłaty
licencyjnej za przedłużenie licencji sportowej na bieżący sezon,
c. w przypadku upływu terminu, na który zostało wydane orzeczenie
lekarskie, o którym mowa w pkt. IV.12.
2)

3)

Na podstawie uchwały organu licencyjnego, po przeprowadzeniu
postępowania w przedmiocie zawieszenia licencji sportowej, w przypadku
podania w postępowaniu licencyjnym nieprawdziwych informacji o
zawodniku.
Na podstawie orzeczenia organu dyscyplinarnego PZŁF.

IV.19. Licencja sportowa zostaje odwieszona przez organ licencyjny:
1) z urzędu w przypadku ustąpienia przesłanki zawieszenia określonej w pkt.
IV.18.1),
2)

na wniosek zawodnika lub Klubu w przypadku ustąpienia przesłanki
zawieszenia, będącej podstawą uchwały organu licencyjnego ( pkt. IV.18.2) ),

3)

z urzędu w przypadku upływu okresu zawieszenia licencji na podstawie
orzeczenia organu dyscyplinarnego PZŁF.

IV.20. Zawodnik może zostać pozbawiony licencji sportowej na podstawie orzeczenia
organu dyscyplinarnego PZŁF.
IV.21. Licencja sportowa może zostać cofnięta przez organ licencyjny:
1)

po upływie 12 miesięcy okresu zawieszenia licencji na podstawie pkt. IV.18.1)
lub IV.18.2),

2)

nieuzasadnionej odmowy uczestniczenia przez zawodnika w reprezentacji
kraju na zawodach międzynarodowych,

3)

wydania przez lekarza medycyny sportowej orzeczenia o trwałej niezdolności
do uczestniczenia we współzawodnictwie w łyżwiarstwie.

IV.22. Zawodnik, któremu cofnięto licencję sportową, może wystąpić o jej ponowne
przyznanie. Na wniosek zawodnika organ licencyjny wydający ponownie licencję
może uznać uprzednio uzyskane klasy sportowe.

Licencje sportowe.
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Klasyfikacja w łyżwiarstwie figurowym.

V.1.

PZŁF organizuje i prowadzi współzawodnictwo odrębnie dla łyżwiarstwa
wyczynowego i amatorsko-rekreacyjnego.

V.2.

PZŁF ustanawia reguły sportowe i organizacyjne we współzawodnictwie
w łyżwiarstwie wyczynowym w następujących dyscyplinach łyżwiarskich:
1)

2)

w łyżwiarstwie figurowym, które dzieli się na następujące konkurencje:
a. konkurencje solowe (solistki i soliści),
b. konkurencję par sportowych,
c. konkurencję par tanecznych,
w łyżwiarstwie synchronicznym.

V.3.

PZŁF ustanawia reguły sportowe i organizacyjne we współzawodnictwie
w łyżwiarstwie amatorsko-rekreacyjnym. Dyscypliny i konkurencje łyżwiarstwa
amatorsko-rekreacyjnego określa załącznik do Kodeksu.

V.4.

Poszczególne dyscypliny lub konkurencje łyżwiarstwa wyczynowego i amatorskorekreacyjnego dzielą się na kategorie. Lista kategorii wraz z określeniem limitu
wiekowego w każdej z nich stanowi załącznik do Kodeksu.

V.5.

Reguły dotyczące współzawodnictwa w poszczególnych dyscyplinach,
konkurencjach i kategoriach określają przepisy ISU oraz odrębne regulaminy
PZŁF.

V.6.

Klasę sportową może uzyskać zawodnik posiadający licencję sportową. Klasę
sportową uzyskuje się wyłącznie w łyżwiarstwie wyczynowym.

V.7.

Klasę sportową uzyskuje się odrębnie dla każdej dyscypliny, a w łyżwiarstwie
figurowym odrębnie dla każdej konkurencji.

V.8.

Klasę sportową można uzyskać poprzez:
1)

zajęcie odpowiedniego miejsca na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich,
zawodach mistrzowskich ISU, zawodach międzynarodowych z kalendarza
ISU lub na Mistrzostwach Polski,

2)

zajęcie odpowiedniego miejsca na wskazanych w pkt 1) zawodach oraz
osiągniecie w ich trakcie normy punktacyjnej,
osiągniecie
normy
punktacyjnej
na
zawodach
krajowych
lub
międzynarodowych z kalendarza ISU,
zaliczenie odpowiedniego testu.

3)
4)
V.9.

Norma punktacyjna stanowi minimalną wartość oceny technicznej (TES), którą
zawodnik musi uzyskać łącznie we wszystkich, regulaminowych segmentach
danej kategorii, w trakcie tych samych zawodów.
1) Normę punktacyjną niezbędną do uzyskania danej klasy sportowej można
uzyskać wyłącznie startując w kategorii odpowiadającej zdobywanej klasie
sportowej (patrz – załącznik do Kodeksu).
2)

Normę punktacyjną można osiągnąć na zawodach międzynarodowych
z kalendarza ISU.

3)

Normę punktacyjną można osiągnąć również na zawodach ogólnopolskich
i Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, o ile zawody te zostały
zaplanowane w kalendarzu zawodów PZŁF na dany sezon.

Klasyfikacja w łyżwiarstwie figurowym.

9 (21)

Kodeks Licencyjny

Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego
ul. Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa
KRS: 0000072440 NIP: 5261678146

V.10.

Listę klas sportowych, wykaz zawodów, na których można uzyskać poszczególne
klasy sportowe, jak również wykaz norm punktacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych klas sportowych określa załącznik do Kodeksu.

V.11.

W przypadku przekroczenia przez zawodnika limitu wiekowego i utraty prawa
startu w kategorii umożliwiającej osiągnięcie kolejnej klasy sportowej zawodnik
może potwierdzić klasę sportową na zawodach krajowych startując, za zgodą
delegata PZŁF, poza konkurencją. Start poza konkurencją w celu uzyskania klasy
sportowej nie jest możliwy na zawodach rangi mistrzowskiej (Mistrzostwach
Polski, Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików oraz finale Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży).

V.12.

Szczegółowe zasady i tryb organizowania i przeprowadzania testów łyżwiarskich
określa odrębny regulamin.

V.13.

Organ licencyjny przyznaje klasę sportową z urzędu, w szczególności klasę
uzyskaną poprzez osiągnięcie normy punktacyjnej na zawodach krajowych albo
potwierdzoną zaliczonym testem.

V.14.

Organ licencyjny może przyznać klasę sportową na wniosek klubu złożony za
pośrednictwem systemu licencyjnego.

V.15.

W
łyżwiarstwie
wyczynowym
PZŁF
prowadzi
ranking
zawodników
w poszczególnych konkurencjach i kategoriach w ramach dyscypliny łyżwiarstwa
figurowego.
1)

2)
3)

Ranking prowadzi się osobno dla każdej kategorii i konkurencji z wyjątkiem:
a. kategorii klasy brązowej,
b. kategorii Juniora Młodszego A i Juniora Młodszego B,
c. kategorii Młodzieżowca.
Ranking w kategorii Advanced Novice prowadzi się wspólnie dla I i II grupy.
Do rankingu brane są pod uwagę wyniki końcowe (łączny wynik punktowy
uzyskany za wszystkie segmenty współzawodnictwa) uzyskane na:
a. Zawodach ogólnopolskich i Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików
zaplanowanych w kalendarzu zawodów PZŁF na dany sezon – wyniki
uwzględniane z urzędu.
b. Zawodach międzynarodowych z kalendarza ISU – wyniki uwzględniane
na wniosek zawodnika.

4)

Do rankingu brane są pod uwagę wyłącznie wyniki uzyskane w ciągu
ostatnich 24 miesięcy.

5)

Zawodnik (lub para) zostaje uwzględniony w rankingu jeżeli uzyska wynik
końcowy co najmniej na dwóch zawodach branych pod uwagę przy ustalaniu
rankingu.

6)

Punkty rankingowe zawodnika (lub pary) stanowią równowartość średniej
dwóch, najlepszych wyników końcowych, uzyskanych we wskazanym
w pkt. 4) okresie.

Klasyfikacja w łyżwiarstwie figurowym.
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Prawo startu w poszczególnych kategoriach.

VI.1.

We współzawodnictwie w łyżwiarstwie mogą brać udział zawodnicy posiadający
licencję sportową PZŁF.

VI.2.

Zawodnicy nieposiadający licencji sportowej PZŁF mogą brać udział wyłącznie
we współzawodnictwie:
1)
2)

w łyżwiarstwie wyczynowym:
a. w kategorii klasy brązowej,
w łyżwiarstwie amatorsko-rekreacyjnym.

VI.3.

Zawodnicy nieposiadający licencji sportowej PZŁF chcący wziąć udział
we współzawodnictwie zgodnie z pkt. VI.2 muszą uzyskać licencję jednorazową
przed startem w zawodach.

VI.4.

Posiadanie licencji sportowej lub jednorazowej nie jest wymagane od
zawodników startujących w rozgrywanych w Polsce międzynarodowych
zawodach z kalendarza ISU.

VI.5.

W kategoriach łyżwiarstwa wyczynowego innych niż wskazane w pkt. VI.2
zawodnik może brać udział we współzawodnictwie jeżeli spełnia kryterium
wiekowe i posiada odpowiednią klasę sportową. Wykaz klas sportowych
uprawniających do startu w poszczególnych kategoriach stanowi załącznik do
Kodeksu.

VI.6.

Wyróżnia się następujące rodzaje krajowych zawodów łyżwiarskich:
1) Mistrzostwa Polski Seniorów (MPS) – rozgrywane w ramach Mistrzostw
Czterech Narodów,
2)
3)

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP),
Mistrzostwa Polski Juniorów (MPJ),

4)

Mistrzostwa Polski Advanced Novice (MPN) – w kategoriach solistek
i solistów rozgrywane z podziałem na grupę I i II,
Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM),

5)
6)
7)

Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (El. OOM)
Mistrzostwa Polski Młodzików (MPM) – rozgrywane w kategorii klasy złotej
i srebrnej,

8) Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (MMM),
9) Mistrzostwa Polski w Łyżwiarstwie Synchronicznym (MPŁS),
10) pozostałe zawody ogólnokrajowe.
VI.7.

W zawodach mistrzowskich mogą brać udział wyłącznie
sklasyfikowani na 14 dni przed rozpoczęciem zawodów w rankingu:
1) MPS – w rankingu seniora,
2)
3)
4)
5)

6)

zawodnicy

MMP – w rankingu seniora lub juniora,
MPJ – w rankingu juniora,
MPN – w rankingu advanced novice,
OOM – każdy zawodnik musi wystartować co najmniej w jednych El. OOM:
a. w kategorii Juniora Młodszego A – w rankingu juniora,
b. w kategorii Juniora Młodszego B – w rankingu advanced novice,
MPM – odpowiednio w rankingu klasy złotej i srebrnej – każdy zawodnik musi
wystartować co najmniej w jednych MMM.

Prawo startu w poszczególnych kategoriach.
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VI.8.

Liczba zawodników biorących udział we współzawodnictwie w zawodach
mistrzowskich jest ograniczona:
1) MPS – maksymalną liczbę polskich zawodników biorących udział we
współzawodnictwie może ograniczyć Zarząd w drodze uchwały ustalając
zasady i kryteria kwalifikacji do startu w Mistrzostwa.
2)

3)

VI.9.
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MMP, MPJ, MPN, MPM – w każdej konkurencji i kategorii może startować nie
więcej niż 30 zawodników. Pierwszeństwo startu przysługuje zawodnikom
wyżej sklasyfikowanym w odpowiednim rankingu, wskazanym w VI.7.
OOM – łączną, maksymalną pulę miejsc dla zawodników w łyżwiarstwie
figurowym określa minister właściwy ds. sportu. Rozdziału miejsc pomiędzy
poszczególnymi konkurencjami i kategoriami dokonuje Komisja sportu
i zatwierdza Zarząd.

W innych zawodach krajowych, z wyjątkiem El. OOM i MMM, organizator może
ograniczyć maksymalną liczbę zawodników w poszczególnych konkurencjach
i kategoriach. W takim przypadku pierwszeństwo startu przysługuje zawodnikom
wyżej sklasyfikowanym w odpowiednim rankingu, przy czym każdy klub może
wystawić co najmniej jednego zawodnika w każdej konkurencji i kategorii.

VI.10. Kolejność startu w programie krótkim (tańcu rytmicznym lub obowiązkowym):
1)

MPS – kolejność startu jest losowana zgodnie z regulaminem Mistrzostw
Czterech Narodów.

2)

MMP:
a. jeżeli w konkurencji zgłoszonych jest do 12 zawodników:
− pierwsze numery startowe losowane
niesklasyfikowanych w rankingu seniora,

są

wśród

zawodników

− dalsze numery startowe otrzymują zawodnicy w odwrotnej kolejności
do miejsc zajmowanych w rankingu seniora,
b. jeżeli w konkurencji zgłoszonych jest więcej niż 12 zawodników:
− w dwóch najlepszych grupach losowani są zawodnicy zajmujący
najwyższe miejsce w rankingu seniora,
− reszta zawodników jest losowana w pozostałych grupach, przy czym
pomiędzy zawodnikami niesklasyfikowani w rankingu seniora
losowane są początkowe numery startowe.
3)

MPJ, MPN, MPM, OOM:
a. jeżeli w konkurencji zgłoszonych jest do 12 zawodników:
− numery startowe otrzymują zawodnicy w odwrotnej kolejności do
miejsc zajmowanych w odpowiednim rankingu ( VI.7 ),
b. jeżeli w konkurencji zgłoszonych jest więcej niż 12 zawodników:
− w dwóch najlepszych grupach losowani są zawodnicy zajmujący
najwyższe miejsce w odpowiednim rankingu ( VI.7 ),
− reszta zawodników jest losowana w pozostałych grupach

4)

El. OOM, MMM oraz pozostałe zawody ogólnokrajowe – stosuje się
odpowiednio pkt 2).

VI.11. Kolejność startu w programie (tańcu) dowolnym jest odwrotna do miejsc
zajmowanych po programie krótkim (tańcu rytmicznym lub tańcach
obowiązkowych), z wyjątkiem Mistrzostw Polski Seniorów (Mistrzostw Czterech
Narodów) oraz zawodów międzynarodowych z kalendarza ISU, gdzie kolejność
startu w programie (tańcu) dowolnym może zostać ustalona w inny sposób.
Prawo startu w poszczególnych kategoriach.
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Rozdział VII Licencje jednorazowe
VII.1.

Licencja jednorazowa uprawnia zawodnika do udziału we współzawodnictwie
w kategoriach, w których posiadanie licencji sportowej nie jest obligatoryjne.

VII.2.

Licencję jednorazową może uzyskać zawodnik nieposiadający aktualnej licencji
sportowej. Licencja jednorazowa nie zastępuje licencji sportowej.

VII.3.

Licencja jednorazowa wydawana jest na czas trwania konkretnych zawodów
i wygasa z dniem ich zakończenia.

VII.4.

Wzór wniosku o wydanie licencji jednorazowej stanowi załącznik do Kodeksu.

VII.5.

Wniosek o wydanie licencji jednorazowej
bezpośrednio do organizatora zawodów.

VII.6.

Wraz z wnioskiem o wydanie licencji jednorazowej zawodnik uiszcza opłatę
licencyjną. Opłatę licencyjną pobiera organizator zawodów.

VII.7.

Warunkiem uzyskania licencji jednorazowej jest posiadanie aktualnego orzeczenia
lekarskiego, o którym mowa w pkt. IV.12. Składając wniosek o wydanie licencji
jednorazowej zawodnik składa pisemne oświadczenie o posiadaniu aktualnego
orzeczenie lekarskie.

VII.8.

Licencję jednorazową wydaje organizator zawodów.

VII.9.

Informacje o licencji jednorazowej wprowadza do systemu licencyjnego organ
licencyjny na podstawie przekazanej przez organizatora dokumentacji.

zawodnik

składa

na

piśmie

VII.10. W terminie 7 dni od dnia zakończenia zawodów organizator:
1)

przekazuje dokumentację, dotyczącą wydanych w trakcie zawodów licencji
jednorazowych, do organu licencyjnego, za pośrednictwem biura PZŁF,

2)

przekazuje pobrane opłaty licencyjne:
a. w gotówce do kasy PZŁF lub
b. przelewem na rachunek bankowy PZŁF.

Licencje jednorazowe
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Rozdział VIII Zmiana przynależności klubowej

VIII.1. Zmiana przynależności klubowej to sytuacja, w której zawodnik posiadający
licencję sportową, uprawniającą o reprezentowania we współzawodnictwie
w łyżwiarstwie jednego Klubu, zaczyna reprezentować inny Klub.
VIII.2. Postępowanie w przedmiocie zmiany przynależności klubowej odbywa się
z udziałem:
1) Klubu odstępującego – Klubu, który zawodnik przestaje reprezentować,
2) Klubu pozyskującego – Klubu, który zawodnik zamierza reprezentować.
VIII.3. Zawodnik może zmienić przynależność klubową w dowolnym czasie.
VIII.4. Klubowi odstępującemu przysługuje wobec Klubu pozyskującego roszczenie
o zwrot ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika w łyżwiarstwie wyczynowym,
obejmujące poczynione na zawodnika wydatki, pochodzące ze środków
własnych Klubu.
1)

Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika nie może wynosić więcej niż
20.000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2)

Za środki własne Klubu nie uznaje się:
a. środków finansowych i rzeczowych uzyskanych przez klub odstępujący
z dotacji pochodzącej ze środków publicznych lub ze środków PZŁF,
b. środków finansowych i rzeczowych uzyskanych od zawodnika lub jego
rodziny.

3)

Obowiązek wyliczenia i wykazania wysokości ekwiwalentu obciąża Klub
odstępujący.

4)

Kluby mogą zawierać porozumienia w przedmiocie wysokości i zasad zapłaty
ekwiwalentu.

VIII.5. Wniosek o zmianę przynależności klubowej zawodnik składa za pośrednictwem
Klubu pozyskującego. Klub pozyskujący wprowadza wniosek o zmianę
przynależności klubowej do systemu licencyjnego.
VIII.6. Do wniosku Klub pozyskujący dołącza oświadczenie zawodnika o wyrażeniu
zgody na zmianę przynależności klubowej.
VIII.7. Warunkiem wszczęcia postępowania w przedmiocie zmiany przynależności
klubowej jest uiszczenie przez Klub pozyskujący należnej opłaty za zmianę
przynależności klubowej. Wysokość opłat określa załącznik do Kodeksu.
VIII.8. Klub odstępujący otrzymuje zawiadomienie o wszczęciu
w przedmiocie zmiany przynależności klubowej zawodnika.

postepowania

VIII.9. Klub odstępujący może złożyć sprzeciw wobec wniosku o zmianę przynależności
klubowej. Sprzeciw wnosi się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Klubu
o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany przynależności klubowej
zawodnika i wymaga uzasadnienia.
VIII.10. Niezłożenie przez Klub odstępujący sprzeciwu w terminie jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na zmianę przynależności klubowej zawodnika.
VIII.11. Organ licencyjny uwzględnia
w szczególności jeżeli:
1)

sprzeciw

w

uzasadnionych

zawodnik
posiada
nieuregulowane
zobowiązania
odstępującego i nie ureguluje ich w toku postępowania,

Zmiana przynależności klubowej

przypadkach,

wobec

Klubu
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Kodeks Licencyjny
2)

zawodnik pozostaje członkiem
o pozbawienie członkostwa,

Klubu

odstępującego

i

nie

wystąpił

VIII.12. W przypadku uwzględnienia sprzeciwu zawodnika obowiązuje karencja, która
trwa do końca bieżącego sezonu, nie krócej jednak niż 6 miesięcy.
VIII.13. Na wniosek organu licencyjnego Zarząd PZŁF może skrócić okres karencji nie
krócej jednak niż do 6 miesięcy.
VIII.14. W okresie karencji:
1)

zawodnik może
pozyskującym,

2)

zawodnik
nie
może
reprezentować
klubu
pozyskującego
we
współzawodnictwie w łyżwiarstwie,
zawodnik,
za
zgodą
Delegata
PZŁF,
może
uczestniczyć
we
współzawodnictwie w łyżwiarstwie jako „zawodnik niezrzeszony”, z wyjątkiem
zawodów o tytuł „Mistrza Polski” i finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

3)

systematycznie

trenować

łyżwiarstwo

w

Klubie

VIII.15. Zawodnik zmienia przynależność klubową z chwilą:
1)
2)

zatwierdzenia zmiany przynależności klubowej przez organ licencyjny, lub
upływu okresu karencji.

Zmiana przynależności klubowej
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Licencje szkoleniowe.

IX.1.

Licencja szkoleniowa stanowi potwierdzenie uprawnień do wykonywania zadań
trenera lub instruktora sportu w łyżwiarstwie.

IX.2.

Wyróżnia się następujące stopnie licencji szkoleniowych w zakresie łyżwiarstwa:
1)

Trener klasy mistrzowskiej (M)
a. trenerem klasy mistrzowskiej (M) może zostać osoba, która:
− ukończyła studia wyższe,
− posiada co najmniej dwuletni staż pracy trenera klasy I,
− posiada udokumentowany staż pracy szkoleniowej,

2)

− ukończyła specjalistyczny kurs na stopień trenera klasy mistrzowskiej
w wymiarze co najmniej 60 godzin i zdała egzamin końcowy,
Trener klasy pierwszej (I)
a.

trenerem klasy pierwszej (I) może zostać osoba, która:
− ukończyła studia wyższe,
− posiada co najmniej trzyletni staż pracy trenera klasy II,
− posiada udokumentowany staż pracy szkoleniowej,
− ukończyła specjalistyczny kurs na stopień trenera klasy pierwszej
w wymiarze co najmniej 40 godzin i zdała egzamin końcowy,

3)

Trener klasy drugiej (II)
a. trenerem klasy drugiej (II) może zostać osoba, która:
− ukończyła studia wyższe w obszarze kształcenia, umożliwiającym
uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich,
− posiada, przez okres co najmniej 2 lat, tytuł instruktora, ukończyła
studia podyplomowe w obszarze kształcenia umożliwiającym
uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich oraz zdała
egzamin końcowy,

4)

Instruktor
a. instruktorem może zostać osoba, która:
− ukończyła specjalistyczny kurs instruktora łyżwiarstwa figurowego
i zdała egzamin końcowy, albo
− ukończyła studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym
uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności instruktorskich

IX.3.

PZŁF uznaje tytuły zawodowe uzyskane przed dniem 23 sierpnia 2013 r.

IX.4.

Zajęcia szkoleniowe z zakresu łyżwiarstwa w Klubie może prowadzić wyłącznie
osoba posiadająca licencję szkoleniową.

IX.5.

Uprawnienie do prowadzenia zajęć z zakresu łyżwiarstwa nie przysługuje w
okresie zawieszenia licencji szkoleniowej.

IX.6.

Trener / instruktor ma obowiązek:
1)

przekazywać aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu łyżwiarstwa
i współzawodnictwa w łyżwiarstwie,

2)

doskonalenia zawodowego w zakresie łyżwiarstwa.

Licencje szkoleniowe.
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IX.7.

Licencja szkoleniowa wydawana jest na okres jednego roku, nie dłużej jednak niż
do zakończenia sezonu. Licencja szkoleniowa ulega automatycznemu
zawieszeniu z upływem dwóch miesięcy od zakończenia sezonu, na który została
wydana, chyba że zostanie przedłużona na kolejny sezon.

IX.8.

Licencję szkoleniową może uzyskać osoba, która:
1) ukończyła 18 lat,

IX.9.

2)
3)

posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania
zadań trenera lub instruktora sportu,

4)

nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem
art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny.

Trener / instruktor może uzyskać licencję sportową za pośrednictwem Klubu,
w którym prowadzi zajęcia, lub bezpośrednio.
1)

Jeżeli trener / instruktor składa wniosek za pośrednictwem Klubu wówczas
Klub wypełnia w systemie licencyjnym wniosek o przyznanie licencji
szkoleniowej.

2)

Jeżeli trener / instruktor składa wniosek bezpośrednio wówczas przesyła
wniosek o przyznanie licencji szkoleniowej wraz z załącznikami na adres
licencje@pfsa.com.pl.

IX.10. We wniosku o przyznanie licencji szkoleniowej należy podać następujące dane
trenera / instruktora:
1)
2)
3)

imię i nazwisko,
datę urodzenia,
adres e-mail trenera / instruktora.

IX.11. Do wniosku należy dołączyć:
1)
2)
3)

dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia,
zaświadczenie o niekaralności,
deklarację trenera / instruktora.

IX.12. Warunkiem wydania licencji szkoleniowej jest uiszczenie opłaty licencyjnej za
bieżący sezon.
IX.13. Wniosek o przedłużenie licencji szkoleniowej na kolejny sezon klub można złożyć
nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed zakończeniem obecnego sezonu
(od 1 czerwca). Wniosek powinien zostać złożony przed upływem dwóch
miesięcy od dnia rozpoczęcia nowego sezonu (do 31 sierpnia).
IX.14. Wniosek o przedłużenie licencji szkoleniowej można złożyć za pośrednictwem
Klubu, poprzez system licencyjny, albo bezpośrednio.
IX.15. Do wniosku o przedłużenie licencji należy dołączyć oświadczenie trenera /
instruktora o niekaralności.

Licencje szkoleniowe.
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IX.16. Licencja szkoleniowa zostaje zawieszona:
1)

Automatycznie:
a. w przypadku niezłożenia w terminie (do dnia 31 sierpnia) wniosku
o przedłużenie licencji szkoleniowej na kolejny sezon,
b. w przypadku nieuiszczenia w terminie (do dnia 31 sierpnia) opłaty
licencyjnej za przedłużenie licencji szkoleniowej na bieżący sezon,

2)

Na podstawie uchwały organu licencyjnego, po przeprowadzeniu
postępowania w przedmiocie zawieszenia licencji szkoleniowej, w przypadku
podania w postępowaniu licencyjnym nieprawdziwych informacji o trenerze /
instruktorze.

3)

Na podstawie orzeczenia organu dyscyplinarnego PZŁF.

IX.17. Licencja szkoleniowa zostaje odwieszona przez organ licencyjny:
1)
2)
3)

z urzędu w przypadku ustąpienia przesłanki zawieszenia określonej w pkt.
IX.16.1),
na wniosek trenera / instruktora lub klubu w przypadku ustąpienia przesłanki
zawieszenia, będącej podstawą uchwały organu licencyjnego ( pkt. IX.16.2) ),
z urzędu w przypadku upływu okresu zawieszenia licencji na podstawie
orzeczenia organu dyscyplinarnego.

IX.18. Trener / instruktor może zostać pozbawiony licencji szkoleniowej na podstawie
orzeczenia organu dyscyplinarnego PZŁF.
IX.19. Licencja szkoleniowa może zostać cofnięta przez organ licencyjny:
1) po upływie 12 miesięcy okresu zawieszenia licencji na podstawie pkt. IX.16.1)
lub IX.16.2),
2)

skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa
w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art.
193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

IX.20. Trener / instruktor, któremu cofnięto licencję szkoleniową, może wystąpić o jej
ponowne przyznanie.

Licencje szkoleniowe.
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Licencje sędziowskie.

X.1.

Licencja sędziowska stanowi potwierdzenie uprawnień do sędziowania zawodów
w łyżwiarstwie.

X.2.

Posiadanie licencji sędziowskiej stanowi warunek konieczny do sędziowania
zawodów, sprawdzianów i testów łyżwiarskich.

X.3.

Uprawnienie do sędziowania zawodów, sprawdzianów i testów łyżwiarskich nie
przysługuje w okresie zawieszenia licencji sędziowskiej.

X.4.

Licencja sędziowska określa rodzaj uprawnień sędziowskich, które przysługują
sędziemu w poszczególnych dyscyplinach i konkurencjach. Uprawnienia
sędziowskie DRO dotyczą wszystkich dyscyplin i konkurencji.

X.5.

Wyróżnia się następujące rodzaje uprawnień sędziowskich:
1)
2)
3)
4)
5)

X.6.

kontroler techniczny,
specjalista techniczny,
sędzia główny,
sędzia oceny,
data / replay operator (DRO).

W ramach każdego rodzaju uprawnień sędziowskich wyróżnia się następujące
stopnie uprawnień:
1)
2)
3)
4)

sędzia okręgowy,
sędzia państwowy,
sędzia międzynarodowy,
sędzia ISU.

X.7.

Szczegółowe wymagania dla kandydatów na poszczególne rodzaje uprawnień
sędziowskich określa załącznik do Kodeksu.

X.8.

Licencja sędziowska wydawana jest na okres jednego roku, nie dłużej jednak niż
do zakończenia sezonu.

X.9.

Wniosek o przyznanie licencji sędziowskiej składa Kolegium Sędziów. W zakresie
uprawnień dotyczących łyżwiarstwa synchronicznego wniosek składa Kolegium
Sędziów w porozumieniu z Komisja Łyżwiarstwa Synchronicznego.

X.10.

We wniosku o przyznanie licencji sędziowskiej należy podać następujące dane:
1)
2)
3)

imię i nazwisko,
datę urodzenia,
adres e-mail sędziego.

X.11.

Do wniosku należy dołączyć:
1) dokumenty potwierdzający posiadane uprawnienia,
2) deklarację sędziego (wzór deklaracji stanowi załącznik do Kodeksu).

X.12.

Do wniosku o zmianę uprawnień sędziego stosuje się odpowiednio pkt. X.9
i X.11.1). Zmiany uprawnień, w zakresie stopnia międzynarodowego i ISU, organ
licencyjny może dokonać z urzędu, na podstawie informacji przekazanych przez
ISU.

Licencje sędziowskie.
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X.13.

Licencja sędziego przedłużana jest na kolejny sezon z urzędu. Kolegium sędziów
składa do dnia 31 lipca zbiorczy wniosek o przedłużenie licencji sędziowskich,
wskazując aktywność krajową i międzynarodową poszczególnych sędziów.
Co do sędziów z uprawnieniami z zakresu łyżwiarstwa synchronicznego Kolegium
Sędziów przygotowuje wniosek w porozumieniu z Komisją Łyżwiarstwa
Synchronicznego.

X.14.

Organ licencyjny odmawia przedłużenia licencji i zawiesza licencję sędziowską,
jeżeli sędzia nie spełnia kryteriów do przedłużenia licencji, określonych
w załączniku do Kodeksu.

X.15.

Licencja sędziowska zawieszona na podstawie pkt. X.14 zostaje odwieszona
przez organ licencyjny, jeżeli sędzia spełni kryteria odwieszenia licencji, określone
w załączniku do Kodeksu.

X.16.

W przypadku sędziów posiadających więcej niż jeden rodzaj uprawnień lub
posiadających uprawnienia do sędziowania więcej niż jednej dyscypliny
i konkurencji postanowienia pkt. X.14 i X.15 mają odpowiednie zastosowanie do
odmowy przedłużenia i zawieszenia licencji w zakresie części posiadanych
uprawnień.

X.17.

Licencja sędziowska może zostać zawieszona również na podstawie orzeczenia
organu dyscyplinarnego PZŁF. Licencja zawieszona na tej podstawie zostaje
odwieszona z urzędu, w przypadku upływu wskazanego w orzeczeniu okresu
zawieszenia.

X.18.

Sędzia może zostać pozbawiony licencji sędziowskiej na podstawie orzeczenia
organu dyscyplinarnego PZŁF.

X.19.

Licencja sędziowska może zostać cofnięta po upływie 24 miesięcy okresu
zawieszenia licencji na podstawie pkt. X.14. W przypadku sędziów posiadających
więcej niż jeden rodzaj uprawnień lub posiadających uprawnienia do sędziowania
więcej niż jednej dyscypliny i konkurencji cofnięcie licencji może dotyczyć części
posiadanych przez sędziego uprawnień.

Licencje sędziowskie.
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Załączniki i postanowienia końcowe.

Integralną część Kodeksu stanowią następujące załączniki:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Oświadczenie o oficjalnym adresie poczty elektronicznej klubu (e-mail).
Deklaracja osoby piastującej funkcję we władzach klubu.
Deklaracja zawodnika.
Deklaracja trenera, instruktora, sędziego.
Wniosek o licencję jednorazową.
Zgoda na zmianę przynależności klubowej.

7)
8)
9)
10)
11)

Opłaty licencyjne.
Dyscypliny, konkurencje i kategorie łyżwiarstwa wyczynowego.
Dyscypliny, konkurencje i kategorie łyżwiarstwa amatorsko-rekreacyjnego.
Klasy sportowe i zasady ich zdobywania przez udział we współzawodnictwie.
Prawo startu w poszczególnych kategoriach.

12) Szczegółowe wymagania dla kandydatów na sędziów.
XI.2.

Prawo interpretacji Kodeksu przysługuje Zarządowi PZŁF.

XI.3.

Kodeks wchodzi w życie z dniem 06.08.2018 r.

Załączniki i postanowienia końcowe.
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