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

Komisja
Organizacyjna

REGULAMIN
KOMISJI ORGANIZACYJNEJ

Rozdział I
Komisja Organizacyjna
§1
1.

Komisja Organizacyjna Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego (dalej KO) składa się z
trzech do siedmiu osób, w tym z Przewodniczącego.

2.

Przewodniczącego oraz członków KO powołuje i odwołuje Zarząd Polskiego Związku
Łyżwiarstwa Figurowego (dalej PZŁF).

3.

Kadencja KO PZŁF kończy się wraz z upływem kadencji Zarządu PZŁF

4.

KO zbiera się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak raz w roku. Na bieżąco Członkowie
KO kontaktują się za pomocą poczty elektronicznej.

5.

KO realizując zadania programowe, współpracuje z innymi komisjami i organami PZŁF.

6.

KO działa na podstawie obowiązujących przepisów ISU oraz na podstawie Regulaminu
zatwierdzonego przez Zarząd PZŁF.

Rozdział II
Zadania Komisji Organizacyjnej PZŁF
§2
1.

Opracowanie regulaminu określającego zasady organizacji zawodów odbywających się w
kraju.

2.

Ustalanie kalendarza zawodów PZŁF na dany sezon.

3.

Wyznaczenie Delegatów Technicznych na zawody ujęte w kalendarzu zawodów PZŁF.

4.

Pomoc przy organizacji zawodów sportowych PZŁF, ze szczególnym uwzględnieniem
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

5.

Prowadzenie ewidencji organizowanych zawodów oraz opracowywanie statystyk, na potrzeby
Zarządu PZŁF, będących podstawą do budowania strategii rozwoju łyżwiarstwa figurowego w
Polsce.

6.

Popularyzacja łyżwiarstwa figurowego.

Rozdział III
Kalendarz Zawodów PZŁF
§3
1.

Kalendarz zawodów PZŁF KO ustala na dany sezon tj. na okres od 1 lipca danego roku
kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.

2.

KO opiniuje oferty dot. miejsca organizacji imprez sportowych, złożone w ramach ogłoszonego
przez PZŁF konkursu.

3.

Kalendarz zawodów PZŁF ustalany jest z uwzględnieniem podziału na kategorie wiekowe.

4.

Organizatorzy zawodów zobowiązani są zgłosić propozycje do KO w terminie do końca
czerwca każdego roku.
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5.

W sezonie powinny odbyć się następujące zawody łyżwiarskie:
−

Sprawdzian Kadry Narodowej "Zawody Otwarcia" – kategorie: senior, junior,

−

MMM "I i II Eliminacje do Mistrzostw Polski Młodzików" – Południe/Północ – kategorie:
klasa brązowa, klasa srebrna, klasa złota,

−

I i II Eliminacje do OOM – kategorie: junior młodszy A, junior młodszy B,

−

Mistrzostwa Polski – kategorie: senior, junior, Novice,

−

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – kategorie: młodzieżowiec,

−

Mistrzostwa Polski Młodzików – kategorie: klasa srebrna, klasa złota,

−

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – kategorie: junior młodszy A, junior młodszy B,

−

oraz Zawody Międzynarodowe – w szczególności „Warsaw Cup”, Mentor Toruń Cup.

6.

Kalendarz zawodów może być rozszerzony o dodatkowe imprezy, zgłoszone przez Kluby
członkowskie PZŁF, zgodnie z ust.4

7.

Zawody Międzynarodowe odbywają się zgodnie z Kalendarzem ISU.

8.

Kalendarz zawodów PZŁF Przewodniczący KO przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi do
dnia 31 lipca każdego roku.

Rozdział IV
Decyzje Komisji Organizacyjnej PZŁF
§4
1.

Decyzje KO zapadają w drodze uchwały.

2.

Uchwały KO zapadają zwykłą większością głosów w obecności lub przy udziale minimum 1/2
składu komisji (w wypadku równej ilości głosów decyduje glos Przewodniczącego KO).

3.

Decyzje KO mogą być podejmowane przy użyciu środków porozumiewania się na odległość,
w szczególności przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

Rozdział V
Postanowienie końcowe
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą wydawane Zarządzenia KO.
§6
Z dniem wejścia w życiu niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy regulamin KO.
§7
Regulamin KO wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd PZŁF, tj. z dniem 20.08.2018 r.
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