POLSKI ZWIĄZEK ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO
ADRES : ul. ŁAZIENKOWSKA 6A, 00-449 WARSZAWA, POLSKA

TEL.: (22) 629 52 07

EMAL:OFFICE@PFSA.COM.PL

Regulamin licencji zawodniczych
Uchwała Zarządu PZŁF z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zasad
przyznawania zawodnikom licencji na uprawianie łyżwiarstwa figurowego.

§1
Zgodnie z § 32 ust. 10 Statutu Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego organem,
w którego zakres zadań wchodzi przyznawanie zawodnikom licencji na uprawianie
łyżwiarstwa figurowego, jest Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego.
§2
Dla wykonywania wszelkiego rodzaju czynności związanych z nadawaniem, odmową
nadania, zawieszeniem i pozbawieniem licencji Zarząd Polskiego Związku Łyżwiarstwa
Figurowego upoważnia Biuro Związku.
§3
Organami odwoławczymi od decyzji wymienionych w § 2 są:
· Komisja klasyfikacyjno-licencyjna PZŁF w stosunku do decyzji biura Związku,
· Zarząd PZŁF w stosunku do decyzji Komisji klasyfikacyjno-licencyjnej PZŁF.
§4
1. W celu uzyskania licencji zawodnika należy wypełnić elektroniczny wniosek na
stronie internetowej Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego oraz po
wydrukowaniu i uzupełnieniu wraz z wymaganymi załącznikami przesłać w ciągu
14 dni pocztą tradycyjną do Biura Związku.
2. Do każdego wniosku musi być dołączone zaświadczenie lekarskie* o braku
przeciwwskazań do uprawiania łyżwiarstwa figurowego wydane przez lekarza
sportowego
§5
Wniosek, o którym mowa w § 4, jest zobowiązaniem do uczestnictwa we
współzawodnictwie sportowym PZŁF i wykonywania przewidzianych w przepisach
obowiązków zawodnika oraz przestrzegania warunków uprawiania łyżwiarstwa
figurowego. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania rocznej opłaty
licencyjnej w wysokości ustalonej na dany sezon przez Zarząd PZŁF.
§6
Wniosek osoby niepełnoletniej (do lat 18) musi być również podpisany przez
ustawowych opiekunów wyrażających zgodę na uprawianie łyżwiarstwa figurowego.
§7
Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie wydania licencji zawodniczej
podejmuje Biuro Związku.
§8
1. Opłata za wystawienie licencji zwana opłatą licencyjną, której wniesienie
powoduje aktywację licencji na bieżący sezon, w sezonie 2011/2012 wynosi 20,zł
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2. Za wystawienie duplikatu licencji pobierana jest opłata w wysokości 50,- zł
3. Za wymianę licencji w związku z aktualizacją danych (zmiana barw klubowych lub
kategorii wiekowej) pobierana jest opłata w wysokości 20,- zł
4. Potwierdzeniem wniesienia na dany sezon obowiązującej opłaty licencyjnej jest
aktywacja licencji na stronie internetowej Związku.
§9
Zawieszenie licencji zawodniczej następuje w wyniku niedopełnienia wymagań
wynikających z niniejszego regulaminu lub na okres nałożonej kary dyscyplinarnej.
§ 10
1. Wszystkie dotychczasowe licencje tracą ważność z dniem 30 września 2011 roku.
2. Od 1 lipca 2011 roku licencje zawodników posiadają nowy wzór, który stanowi
załącznik do niniejszego regulaminu.
§ 11
Na licencji zawodnika znajdują się podstawowe dane identyfikacyjne, nazwa
reprezentowanego klubu sportowego oraz kategoria wiekowa (prawo startu)
zawodnika. Zawodnik uczestnicząc we współzawodnictwie sportowym może
reprezentować jedynie klub oraz kategorię wiekową (prawo startu), które widnieją na
posiadanej licencji zawodnika.
1. Zmiana barw klubowych reprezentowanych przez zawodnika wiąże się z
wypełnieniem nowego wniosku elektronicznego z zaznaczeniem opcji „zmiana
barw klubowych”. Wypełniony wniosek z potwierdzeniem zmiany barw
klubowych skutkuje wydaniem nowej licencji z uaktualnionymi danymi klubu.
2. Zmiana kategorii wiekowej zawodnika wiąże się z wypełnieniem nowego wniosku
elektronicznego z zaznaczeniem opcji „zmiana kategorii wiekowej”. Należy
uzupełnić podstawę uzyskania nowej kategorii wiekowej (punkty zdobyte w
trakcie zawodów lub zaliczenie testu klas młodszych). Wypełniony wniosek z
potwierdzeniem uzyskania nowej kategorii wiekowej wiąże się z wydaniem nowej
licencji z uaktualnionymi danymi.
§ 12
Każdemu zawodnikowi posiadającemu opłaconą licencję przysługuje w ciągu roku
jedno bezpłatne zaświadczenie potwierdzające posiadanie ważnej licencji.
W przypadku kolejnych, opłata wynosi 20,-zł
§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 maja 2011 roku.
(*) W przypadku braku zaświadczenia, dopuszczalne jest przesłanie poświadczonej
za zgodność z oryginałem kserokopii Karty Zdrowia Sportowca (Książeczki SportowoLekarskiej) z potwierdzeniem ważnych badan lekarskich (nie starszych niż 6
miesięcy).

