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Komisja Sportu

REGULAMIN
KOMISJI SPORTU
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Komisja Sportu została powołana przez Zarząd Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego (PZŁF),
na podstawie § 38 pkt 12) Statutu PZŁF oraz §10 ust. 1 Regulaminu Zarządu.
§2
Komisja Sportu Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego składa się z trzech do dziewięciu osób,
w tym:
−

Przewodniczącego

−

Zastępcy Przewodniczącego

−

Sekretarza

−

Członków Komisji
§3

Przewodniczącego i Członków Komisji powołuje i odwołuje Zarząd PZŁF w drodze uchwały.
§4
Komisja działa na podstawie obowiązujących przepisów ISU, Statutu PZŁF, niniejszego Regulaminu
oraz odpowiednich uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów PZŁF oraz Zarządu PZŁF
§5
1. Komisja zbiera się w zależności od potrzeb nie rzadziej niż 4 razy do roku.
2. Posiedzenie komisji zwoływane jest przez Przewodniczącego komisji z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 50% członków Komisji.
3. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
Członków Komisji. Przy równiej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Uchwały Komisji mogą być również podejmowane w drodze korespondencyjnej lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
§6
Przewodniczący Komisji Sportu może powoływać zespoły tematyczne zapraszając do współpracy
specjalistów spoza komisji określając ich kompetencję i zakres działania.
§7
Komisja realizuje swoje zadania programowe i współpracuje z innymi Komisjami i organami PZŁF.

Rozdział II
Zadania i uprawnienia Komisji
§8
Na okres kadencji 2017-2021 Komisja wyznacza do realizacji następujące zadania:
1. Opracowywanie i doskonalenie systemu szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i
młodzieży w łyżwiarstwie figurowym we wszystkich kategoriach wiekowych.
2. Opracowywanie regulaminów dotyczących łyżwiarstwa figurowego.
3. Opracowywanie i doskonalenie dokumentacji organizacyjno-szkoleniowej oraz finansowej
niezbędnej przy realizacji programu szkolenia.
4. Analiza i ocena efektów szkolenia sportowego oraz wyników osiąganych w systemie
współzawodnictwa sportowego w łyżwiarstwie figurowym.
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5. Nadzór i ocena przebiegu imprez wchodzących w skład systemu współzawodnictwa
sportowego zgodnie z kalendarzem PZŁF i ISU.
6. Przygotowanie i prowadzenie konsultacji organizacyjno-szkoleniowych oraz regulaminowokalendarzowych z PZŁF i ISU.
7. Współdziałanie w zakresie wypracowania koncepcji i realizację systemu badań
diagnostycznych, sprawdzianów ogólnorozwojowych i specjalistycznych w szkoleniu dzieci i
młodzieży w łyżwiarstwie figurowym.
8. Organizowanie i przygotowywanie szkoleń i doszkalania trenerów kadry narodowej i trenerów
klubowych.
9. Monitorowanie współzawodnictwa krajowego w konkurencjach łyżwiarstwa figurowego i tańców
na lodzie.
10. Ocena startów i rekomendowanie Komisji zawodników do Kadry Narodowej.
11. Proponowanie Komisji zmian regulaminów sportowych w zakresie współzawodnictwa
krajowego w konkurencjach łyżwiarstwa figurowego i tańców na lodzie.
12. Opracowywanie i wydawanie komunikatów dla konkurencji solowych, par sportowych i par
tanecznych, dotyczących interpretacji przepisów obowiązujących we współzawodnictwie
sportowym.
§9
Komisja współpracuje z pozostałymi komisjami oraz Zarządem PZŁF w celu ustalenia działań
dotyczących rozwoju i podnoszenia poziomu łyżwiarstwa figurowego w Polsce.

Rozdział III
Podkomisja Par Tanecznych
§ 10
1. Podkomisja Konkurencji Par Tanecznych jest organem pomocniczym Komisji Sportu w zakresie
konkurencji par tanecznych.
2. Podkomisja Konkurencji Par Tanecznych składa się z trzech do pięciu osób, w tym
Przewodniczącego. Przewodniczącego i Członków Podkomisji powołuje Zarząd PZŁF w drodze
uchwały.
3. Do zadań Podkomisji Konkurencji Par Tanecznych należy:
a.

Monitorowanie współzawodnictwa krajowego i międzynarodowego w konkurencji par
tanecznych.

b.

Ocena startów i rekomendowanie Komisji zawodników do Kadry Narodowej.

c.

Proponowanie Komisji zmian regulaminów sportowych w zakresie współzawodnictwa
krajowego w konkurencji par tanecznych.

d.

Wspomaganie i doradzanie Komisji przy realizacji jej zadań w zakresie odnoszącym się
do konkurencji par tanecznych.

4. Do działalności Podkomisji Konkurencji Par Tanecznych, w tym do podejmowania uchwał
i przeprowadzania posiedzeń Podkomisji, stosuje się odpowiednio przepisu o Komisji Sportu.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 11
Zarząd PZŁF upoważnia Komisję do wydawania, zmiany i uchylania komunikatów dla konkurencji
solowych, par sportowych i par tanecznych, dotyczących interpretacji przepisów obowiązujących we
współzawodnictwie w łyżwiarstwie figurowym. Komunikaty Komisji nie wymagają zatwierdzenia
Zarządu PZŁF i obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie internetowej PZŁF.
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§ 12

Regulamin Komisji zatwierdza Zarząd PZŁF w drodze uchwały. Zmiana lub uchylenie Regulaminu
wymaga uchwały Zarządu PZŁF.
§ 13
Regulamin Komisji wchodzi w życie z dniem 20.08.2018 r.
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