Regulamin prac Wydziału Szkolenia PZBiath.
§1
Wydział Szkolenia zwany dalej Wydziałem jest powołany przez Zarząd PZBiath. do realizacji zadań i celów
statutowych.
§2
Wydział działa w oparciu o Statut PZBiath., uchwały i zarządzenia Zarządu i Prezydium PZBiath. oraz niniejszy
Regulamin.
§3
Wydział współpracuje z innymi Komisjami i Zespołami problemowymi powołanymi przez Zarząd PZBiath.
§4
Prace Wydziału nadzoruje Wiceprezes PZBiath. ds. sportowych.
§5
Pracami Wydziału z urzędu kieruje Kierownik Wyszkolenia PZBiath., który jest jej przewodniczącym.
§6
Do obowiązków Przewodniczącego Wydziału należy w szczególności:
a) Zwoływanie posiedzeń Wydziału
b) Kierowanie całością prac Wydziału
c) Reprezentowanie Wydziału przed Zarządem i Prezydium PZBiath.
§7
Wydział składa się z 10-12 członków powoływanych przez Zarząd PZBiath., w tym:
a. Wiceprezes PZBiath. ds. sportowych,
b. Kierownik Wyszkolenia,
c. Trenerzy Kadry Seniorek i Seniorów,
d. Trenerzy Kadr Młodzieżowych;
e. Przedstawiciele Regionów.
2. Członkowie Wydziału spełniają swoje funkcje społecznie na zasadzie dobrowolnych zobowiązań.
§8
Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Zarząd PZBiath. ma prawo do odwołania jej członka za nie wypełnianie
podjętych zobowiązań, nie uczestniczenia w pracach Komisji, nie przestrzegania statutu Związku oraz
regulaminu Wydziału.
§9
Wydział może otrzymywać środki finansowe niezbędne do realizacji zadań.
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§10
Wydział zbiera się w zależności od potrzeb, jakkolwiek nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. O terminie i
miejscu posiedzenia Wydziału informuje się jego członków na 7 dni przed terminem spotkania.
Członkowie Wydziału zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności na piśmie.

§11
W sprawach szczególnie ważnych zachodzących pomiędzy posiedzeniami Wydziału uprawnienia do
podejmowania decyzji posiada Przewodniczący, po konsultacji z członkami Wydziału.
§12
Zakres prac Wydziału obejmuje:
a. Realizuje zadania powierzone przez Zarząd PZBiath.;
b. Przygotowuje wnioski dotyczące rozwoju biathlonu w Polsce;
c. Opracowuje zasady współzawodnictwa i klasyfikacji sportowej;
d. Opracowuje wytyczne sportowe;
e. Wnioskuje skład reprezentacji na imprezy mistrzowskie oraz międzynarodowe;
f. Opiniuje wnioski organizacyjno-szkoleniowe dotyczące szkolenia w Szkołach Mistrzostwa Sportowego i
innych placówkach szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo;
g. Przygotowuje wnioski dotyczące rozdziału sprzętu sportowego dla klubów;
h. Przygotowuje propozycje zawodników do objęcia szkoleniem w ramach zadania z MSiT „Talent”;
i. Opiniuje zatrudnienie na stanowisku trenerów PZBiath.;
j. Wnioskuje o przyznanie stypendiów i nagród.
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§13
Uchwały i wnioski podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej 50% członków Komisji.
W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Wydziału.
§14
Prawo udziału w posiedzeniach Wydziału posiadają:
Z głosem stanowiącym – członkowie Wydziału;
Z głosem doradczym – zaproszeni Goście.

§15
Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu muszą być zatwierdzone przez Zarząd PZBiath.
§16
Posiedzenia Wydziału są protokołowane.
§17
Regulamin przyjęto na Posiedzeniu Wydziału w dniu 05.11.2011.
§18
Regulamin zatwierdzono na Posiedzeniu Zarządu w dniu 13.12.2011 roku.

