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REGULAMIN
KOMISJI LICENCYJNO-KLASYFIKACYJNEJ
Rozdział I
Komisja Licencyjno-Klasyfikacyjna
§1
1. Komisja Licencyjno-Klasyfikacyjna Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego (dalej
KLK) składa się z trzech do siedmiu osób, w tym z Przewodniczącego.
2. Przewodniczącego oraz członków KLK powołuje i odwołuje Zarząd PZŁF.
3. Kadencja Członków KLK kończy się wraz z upływem kadencji Zarządu PZŁF.
4. KLK zbiera się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak raz w roku. Na bieżąco
Członkowie KLK kontaktują się za pomocą poczty elektronicznej.
5. KLK realizując zadania programowe, współpracuje z innymi komisjami i organami PZŁF.
6. KLK działa na podstawie obowiązujących przepisów ISU oraz na podstawie Regulaminu
zatwierdzonego przez Zarząd PZŁF.
7. KLK jest organem licencyjnym PZŁF w rozumieniu Kodeksy licencyjnego. Organem
licencyjnym odwoławczym od decyzji KLK jest Zarząd.
8. Członkowie KLK posiadają pełen dostęp do systemu licencyjnego PZŁF.
Rozdział II
Zadania Komisji Licencyjno-Klasyfikacyjnej PZŁF
§2
1. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie, odmowę przyznania, zawieszenie, odwieszenie
bądź pozbawienie licencji PZŁF.
2. Bieżące weryfikacja klas sportowych zdobywanych przez zawodników.
3. Rozpatrywanie wniosków o zmianę przynależności klubowej zawodników.
4. Prowadzenie i publikowanie rankingów i list klasyfikacyjnych zawodników.
5. Prowadzenie kontroli nad listami zawodników zgłaszanych do Mistrzostw Polski
i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
6. Wydawanie zaświadczeń o posiadanych licencjach i klasach sportowych.
7. Ewidencja zaliczanych przez zawodników testów.
§3
Rodzaje licencji PZŁF oraz tryb ich przyznawania określa Kodeks licencyjny PZŁF.
Rozdział III
Decyzje KLK
§4
1. Decyzje KLK zapadają w drodze uchwały, chyba że Regulamin przewiduje
jednoosobowe podejmowanie decyzji przez członków KLK.
2. Uchwały KLK zapadają zwykłą większością głosów w obecności lub przy udziale
minimum 1/2 składu komisji (w wypadku równej ilości głosów decyduje glos
Przewodniczącego KLK).
3. Decyzje KLK mogą być podejmowane przy użyciu środków porozumiewania się na
odległość, w szczególności przy wykorzystaniu systemu licencyjnego PZŁF.
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4. Członkowie KLK mogą podejmować decyzje jednoosobowo w sprawach:
a. przedłużenia licencji klubowej,
b. wydania lub przedłużenia licencji sportowej,
c. uznania klasy sportowej,
d. zatwierdzenie zmiany przynależności klubowej, jeżeli Klub odstępujący nie złożył
sprzeciwu,
e. wydania lub przedłużenia licencji szkoleniowej,
f. wydania lub przedłużenia licencji sędziowskiej,
g. odwieszenia licencji klubowej, sportowej, szkoleniowej lub sędziowskiej, jeżeli
doszło do ich automatycznego zawieszenia,
5. Automatyczne zawieszenie lub pozbawienie licencji nie wymaga decyzji KLK.
6. Decyzje KLK doręczane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z
postanowieniami Kodeksu licencyjnego PZŁF.
§5
1. Osoba zainteresowana może wnieść odwołanie od decyzji KLK w przedmiocie:
a. odmowy wydania licencji,
b. odmowy przedłużenia licencji,
c. zawieszenia licencji, jeżeli do zawieszenia dochodzi na podstawie uchwały KLK,
d. odmowy odwieszenia licencji,
e. uchylenia licencji,
f. stwierdzenia wygaśnięcia licencji klubowej,
2. Osobą zainteresowaną jest:
a. Posiadacz licencji (Klub, zawodnik, trener, instruktor lub sędzia).
b. Klub, w przypadku spraw dotyczących licencji sportowych zawodników Klubu.
c. Klub, w przypadku spraw dotyczących licencji szkoleniowych trenerów
i instruktorów współpracujących z Klubem.
d. Kolegium Sędziów, w przypadku spraw dotyczących licencji sędziowskich.
3. Odwołanie od decyzji KLK wnosi się do Zarządu za pośrednictwem biura PZŁF.
Odwołanie można wnieść z wykorzystaniem oficjalnej poczty elektronicznej PZŁF
(office@pfsa.com.pl).
4. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni do dnia doręczenia decyzji KLK.
5. Odwołanie musi wskazywać zaskarżoną decyzję oraz zawierać uzasadnienie.
6. Zarząd może uwzględnić odwołanie i zmienić decyzję KLK albo oddalić odwołanie.
7. Odwołanie wniesione po terminie, odwołanie od decyzji nie podlegających zaskarżeniu
lub odwołanie, którego braków nie uzupełniono w wyznaczonym terminie, pozostawia
się bez rozpoznania.
Rozdział IV
Postanowienie Końcowe
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą wydawane Zarządzenia
KLK PZŁF.
2. Z dniem wejścia w życiu niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy regulamin
KLK PZŁF.
3. Regulamin KLK wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd PZŁF, tj. z dniem
06.08.2018 r.
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