Kodeks Licencyjny
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REGULAMIN
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS LICENCYJNY
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin ustanawia zasady wdrażania Kodeksy licencyjnego PZŁF.
2. Wszystkie postanowienia Kodeksu licencyjnego obowiązują od dnia 06.08.2018 r.,
chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej.
§2
Okres przejściowy
1. PZŁF ustanawia okres przejściowy na dostosowanie się do postanowień Kodeksu
licencyjnego oraz na pełne wdrożenie systemu licencyjnego.
2. Okres przejściowy obowiązuje w sezonie 2018/2019 i kończy się najpóźniej z dniem
30.06.2019 r.
3. W okresie przejściowym będą stopniowo uruchamiane kolejne komponenty systemu
licencyjnego, który pełną funkcjonalność powinien osiągnąć do zakończenia sezonu
2018/2019. O uruchomieniu elementów systemu PZŁF będzie informował na bieżąco.
§3
Licencje klubowe dla obecnych Członków PZŁF
1. Kluby sportowe, będące Członkami PZŁF w dniu wejścia w życie Kodeksu
licencyjnego, mają obowiązek:
a. Niezwłocznie przesłać oświadczenie o oficjalnym adresie poczty elektronicznej
Klubu na adres: licencje@pfsa.com.pl.
b. Do dnia 30.09.2018 r. uzupełnić w systemie licencyjnym następujące dane:
•

informacje o Klubie wskazane w pkt. III.7 i III.8 Kodeksy licencyjnego,

•

skład osobowy organów władz Klubu wraz z przesłaniem deklaracji wszystkich
osób pełniących funkcję we władzach,
zaktualizować listę kadry szkoleniowej Klubu,
przesłać aktualny Statut Klubu.
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c. Do dnia 30.09.2018 r. uiścić opłatę licencyjną (składkę członkowską) za bieżący
sezon.
Klub uzyska dostęp do systemu licencyjnego po przesłaniu oświadczenia, o którym
mowa w pkt. 1 lit. a. Link do pierwszego logowania zostanie przesłany na wskazany
w oświadczeniu adres poczty elektronicznej Klubu.
Po uzupełnieniu przez Klub wszystkich, niezbędnych informacji organ licencyjny
przeprowadzi postępowanie w przedmiocie udzielenia licencji klubowej.
Dotychczasowe licencje klubowe wygasają z dniem 30.09.2018 r.
Klub, który nie uzupełni niezbędnych informacji w terminie i nie uzyska licencji klubowej
do dnia 30.09.2018 r., ponosi takie skutki jakie Kodeks licencyjny przewiduje dla
zawieszenia licencji klubowej. Organ licencyjny przeprowadzi postępowanie
w przedmiocie udzielenia licencji klubowej po uzupełnieniu brakujących informacji.
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§4
Licencje sportowe dla obecnych zawodników
1. Z dniem wejścia w życie Kodeksu licencyjnego dotychczasowe licencje zawodnicze
zostają przekształcone w licencje sportowe.
2. Kluby mogą składać w systemie licencyjnym wnioski o przedłużenie licencji
sportowych swoich zawodników bez posiadania nowej licencji klubowej, nie dłużej
jednak niż do dnia 30.09.2018 r. Po tym dniu możliwość wnioskowania o przedłużanie
licencji będą miały wyłącznie Kluby, które uzyskały licencję klubową.
3. Kluby i zawodnicy mają obowiązek do dnia 30.09.2018 r.:
a. Uiścić opłatę za przedłużenie licencji.
b. Przesłać za pośrednictwem systemu licencyjnego aktualne orzeczenie lekarskie
o braku przeciwskazań do uczestniczenia we współzawodnictwie w łyżwiarstwie.
c. Przesłać wypełnioną deklarację zawodnika.
4. Organ licencyjny przedłuży licencję zawodnikom, którzy dopełnili obowiązków
wskazanych w pkt. 3.
5. Licencje sportowe zawodników, którzy nie dopełnią wskazanych w pkt. 3 obowiązków,
zostaną automatycznie zawieszone z dniem 30.09.2018 r. Do odwieszenia licencji
sportowej stosuje się pkt. IV.19 Kodeksu licencyjnego.
6. Zawodnicy uczestniczący we współzawodnictwie przed dniem 30.09.2018 r. mają
obowiązek przedłużenia licencji sportowej przed dniem rozpoczęcia zawodów.
7. Organ licencyjny uchyli licencje sportowe, które nie zostaną przedłużone do dnia
30.06.2019 r.
§5
Licencje szkoleniowe dla obecnych trenerów i instruktorów
1. Z dniem wejścia w życie Kodeksu licencyjnego dotychczasowe licencje trenerskie
i instruktorskie zostają przekształcone w licencje szkoleniowe ze stopniem
odpowiadającym dotychczasowej licencji.
2. Trenerzy i instruktorzy mają obowiązek do dnia 31.10.2018 r.:
a. uiścić opłatę licencyjną za przedłużenie licencji szkoleniowej na bieżący sezon,
b. przesłać wypełnioną deklarację trenera / instruktora.
3. Po bezskutecznym upływie wskazanego w pkt. 2 terminu licencja szkoleniowa zostaje
automatycznie zawieszona. Do odwieszenia licencji sportowej stosuje się pkt. IX.17
Kodeksu licencyjnego.
4. Trenerzy i instruktorzy mają obowiązek dostarczyć najpóźniej do dnia 30.06.2019 r.
dokument potwierdzający posiadane uprawnienia trenerskie lub instruktorskie, chyba
że taki dokument znajduje się w posiadaniu PZŁF. Trenerzy i instruktorzy, którzy
przedłużą licencję szkoleniową na bieżący sezon, będą informowani o ewentualnym
obowiązku uzupełnienia w/w dokumentacji.
5. Po bezskutecznym upływie wskazanego w pkt. 4 terminu licencja szkoleniowa zostaje
automatycznie zawieszona. Do odwieszenia licencji sportowej stosuje się pkt. IX.17
Kodeksu licencyjnego.
6. Organ licencyjny uchyli licencje szkoleniowe, które nie zostaną przedłużone do dnia
30.06.2019 r.
7. Kluby mogą składać w systemie licencyjnym wnioski o przedłużenie licencji
szkoleniowych swoich trenerów i instruktorów bez posiadania nowej licencji klubowej,
nie dłużej jednak niż do dnia 30.09.2018 r. Po tym dniu możliwość wnioskowania
o przedłużanie licencji będą miały wyłącznie Kluby, które uzyskały licencję klubową.
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§6
Licencje sędziowskie dla obecnych sędziów
1. Zbiorczy wniosek o przedłużenie licencji sędziowskich na bieżący sezon, o którym
mowa w pkt. X.13 Kodeksu licencyjnego, Kolegium sędziów składa do dnia
30.08.2018 r.
2. Do dnia 30.09.2018 r. Sędziowie mają obowiązek przesłać wypełnioną deklarację
sędziego.
3. Po bezskutecznym upływie wskazanego w pkt. 2 terminu licencja sędziowska zostaje
automatycznie zawieszona. Organ licencyjny odwiesza licencję sędziowską po
uzupełnieniu i przesłaniu deklaracji.
4. Sędziowie biorący udział w sędziowaniu zawodów przed dniem 30.09.2018 r. mają
obowiązek przekazać deklarację przed dniem rozpoczęcia zawodów.
5. Licencje sędziów nieobjętych wnioskiem Kolegium sędziów, o którym mowa w pkt. 1,
zostają automatycznie uchylone z dniem 30.08.2018 r.
§7
Zmiany w przepisach dotychczasowych
1. Z dniem wejścia w życie Kodeksu licencyjnego tracą moc dotychczasowe regulaminy,
dotyczące przedmiotu regulacji kodeksowej, w szczególności:
a. Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych uprawniających do
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w konkurencjach wchodzących w
skład łyżwiarstwa figurowego.
b. Obowiązujące roczniki w poszczególnych konkurencjach i klasach sportowych.
c. Klasyfikacja w łyżwiarstwie figurowym.
d. Regulamin zdobywania klas PZŁF w konkurencjach indywidualnych, par
sportowych i tanecznych.
e. Normy punktacyjne do zdobywania klas sportowych.
f. Zasady i prawo startu w poszczególnych klasach.
g. Regulamin PZŁF dotyczący zmiany przynależności klubowej.
h. Regulamin nadawania licencji trenerskich i instruktorskich.
i. Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji sędziowskich uprawniających do
sędziowania zawodów, sprawdzianów i testów łyżwiarstwa figurowego, w ramach
działalności opisanej statutem PZŁF.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 06.08.2018 r.

Przepisy wprowadzające Kodeks licencyjny

3 (3)

