Załącznik 2 do Uchwały nr 89/UZ/2019 z dnia 22.10.2019

Regulamin określający zasady nadawania, przedłużania i pozbawiania licencji sędziowskiej
PZŁS
§1 Uwagi ogólne
1. Organem wydającym licencje sędziowskie jest Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego zwany dalej
PZŁS lub Związkiem.
2. Niniejszy regulamin został uchwalony na mocy Ustawy o sporcie z dn. 25.06.2010 r.
(Dz. U. z 2010 r. nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami) oraz §7ust 17. Statutu PZŁS.
3. Licencja jest dokumentem uprawniającym do pełnienia funkcji sędziego na zawodach łyżwiarstwa
szybkiego w Polsce oraz sędziowania na zawodach zagranicznych organizowanych przez ISU oraz
uczestnictwa w kursach organizowanych przez ISU.

§2 Procedura i tryb nadawania/przedłużania licencji
1. Licencja sędziego jest nadawana na wniosek Sędziego złożony do biura PZŁS.
2. Sędzią łyżwiarskim w Polsce może być osoba, która ukończyła 18 lat, i której kandydatura została
pozytywnie zaopiniowana przez władzę sędziowską.
3. Nadanie licencji sędziowskiej jest uzależnione od wniesienia stosownej opłaty, której wysokość
ustala Zarząd PZŁS.
4. Nadanie licencji następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku z załącznikami
i uiszczenia opłaty licencyjnej.
5. Licencja jest nadawana na okres jednego sezonu tj. od dnia nadania do 30 czerwca następującego
po dniu nadania licencji.
6. Licencja jest nadawana w formie plastikowej karty zawierającej imię, nazwisko, datę urodzenia i
zdjęcie Sędziego, numer licencji oraz datę ważności.
7. Przedłużenie ważności licencji na kolejny sezon przebiega analogicznie do jej nadania.

§4 Odmowa nadania/przedłużenia licencji
1. PZŁS może odmówić nadania/przedłużenia licencji w przypadku
a. podania nieprawdziwych danych we wniosku
b. złożenia niekompletnego wniosku

c. nieuiszczenia wymaganej opłaty licencyjnej
d. orzeczenia wobec Sędziego kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia licencji
e. gdy przeciwko Sędziemu zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne, za które może grozić
kara pozbawienia lub zawieszenia licencji, do czasu zakończenia postępowania.

§5 Pozbawienie licencji
1. PZŁS może pozbawić Sędziego licencji w przypadku:
a. orzeczenia wobec Sędziego kary dyscyplinarnej w postaci pozbawienia licencji
b. na wniosek władzy sędziowskiej

§4 Postanowienia końcowe
1.

Prawo interpretacji regulaminu należy do Prezydium PZŁS.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

