Regulamin Polskiego Związku Biathlonu dotyczący warunków i trybu
przyznawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby sportowe do udziału we
współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie sportu biathlon
Rozdział I
Przepisy
ogólne
§1
Na podstawie §13 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz.U. z 2017r., poz.
1463 wraz z późniejszymi zmianami, zwana dalej ustawą o sporcie) oraz § 8 ust.3 pkt.8) Statutu
PZBiath, wprowadza się niniejszy regulamin określający zasady i tryb przyznawania oraz
pozbawiania licencji, uprawniającej kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym
prowadzonym przez Polski Związek Biathlonu.
§2
Przepisy niniejsze mają zastosowanie do klubów sportowych w rozumieniu ustawy o sporcie w
tym także uczniowskich klubów sportowych (UKS), zwanych dalej „klubami sportowymi”,
biorących udział lub mających zamiar brać udział we współzawodnictwie sportowym
prowadzonym przez Polski Związek Biathlonu.
§3
Prowadzenie szkolenia w dyscyplinie biathlonu wymaga posiadania licencji.
§4
Polski Związek Biathlonu przyznaje licencje uprawniające do prowadzenia szkoleń w sporcie w
dyscyplinie biathlonu, na pisemny wniosek złożony przez zainteresowany klub.
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Rozdział II
Tryb postępowania w sprawie przyznawania i odmowy przyznania
licencji
§5
1.Organem uprawnionym do rozpatrywania spraw i rozstrzygnięć o przyznaniu, odmowie
przyznania bądź pozbawieniu licencji jest Komisja licencyjna PZBiath, powoływana uchwałą przez
Zarząd PZBiath na okres 4- letniej kadencji z zastrzeżeniem ust.2.
2. Kadencja członków Komisji licencyjnej wygasa wraz z kadencją członków Zarządu.
2. Organem wydającym licencje jest Zarząd PZBiath, przy udziale administracyjnym komisji
licencyjnej PZBiath.
2. Licencje są przyznawane bezterminowo.
3. Za przyznanie licencji Polski Związek Biathlonu pobiera opłatę nieprzekraczającą kosztów jej
wydania. Wysokość opłat licencyjnych ustala Zarząd PZBiath w formie uchwały.
4. Ewidencję wydanych licencji wraz ze stosowną dokumentacją prowadzi -Biuro PZBiath.

§6
1. Decyzja o przyznaniu licencji stają się skuteczna jeżeli opłata o której mowa w § 5 ust. 3
Regulaminu zostanie uiszczona w terminie 14 dni od dnia przyznania licencji.
2. Decyzja Komisji licencyjnej PZBiath w sprawie przyznania licencji bądź odmowy przyznania
licencji wymaga formy pisemnej, a odmowa przyznania licencji dodatkowo pisemnego
uzasadnienia.
3. Od decyzji Komisji licencyjnej PZBiath przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14
dni od dnia otrzymania decyzji do Komisji Rewizyjnej PZBiath.
Rozdział III
Licencje Klubowe
§7
1. Licencje przyznawane są na wniosek zainteresowanego klubu, będący załącznikiem nr 1 do
niniejszego regulaminu.
2. Klub sportowy, który ubiega się o licencję Polskiego Związku Biathlonu, do wniosku, powinien
dołączyć:
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a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwych dla
formy organizacyjnej danego klubu sportowego,
b) kserokopię statutu klubu,
c) pisemne zobowiązanie klubu sportowego do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów
i uchwał Zarządu Polskiego Związku Biathlonu oraz przepisów IBU,
d) kserokopię uprawnień instruktora/trenera biathlonu, prowadzącego zajęcia sportowe w klubie;
e)dokumenty potwierdzające dysponowanie przez klub odpowiednią bazą szkoleniową
umożliwiającą prowadzenie zajęć (kserokopia umowy najmu obiektów sportowych lub
oświadczenie o korzystaniu z innych form prowadzenia zajęć sportowych)
f) kserokopię

polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób uczestniczących w

systemie szkolenia sportowego i współzawodnictwa sportowego,
g) kserokopię wpłaty składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd PZBiath,
h) pozwolenie na posiadanie broni wydane przez Komendę Wojewódzką zgodnie z miejscem
rejestru Klubu lub w przypadku Uczniowskich Klubów Sportowych umowę z klubem
patronackim, który posiada pozwolenie na posiadanie broni.
3. Wzór licencji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
§8
1.W przypadku pozbawienia, zniszczenia lub zagubienia licencji oraz zmiany danych znajdujących się
na licencji, ponowne przyznanie jest możliwe w trybie określony w § 7 regulaminu.
2. Zarząd PZBiath może pozbawić licencji klub sportowy w przypadku:
a) nieprzestrzegania przez klub postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Polskiego
Związku Biathlonu oraz przepisów IBU,
b) jeśli przez okres kolejno po sobie następujących trzech lat klub sportowy lub żaden z zawodników
zrzeszonych w tym klubie nie bierze udziału we współzawodnictwie sportowym,
c) zamieszczenia we wniosku o przyznanie licencji nieprawdziwych danych.
3.Kluby, które nie spełniają warunku określonego w § 7 ust.2 pkt. h mogą otrzymać licencję
warunkową ważną do pół roku od daty przyznania licencji.
4. Ponowne ubieganie się przez Klub o przyznanie licencji w przypadku o którym mowa w ust. 2
pkt. a oraz c jest możliwe po upływie pól roku.
§9
1.Regulamin obowiązuje od dnia 13.09.2017 roku
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