
1  

 

 

Regulamin Polskiego Związku Biathlonu dotyczący warunków i trybu przyznawania  

i pozbawiania licencji sędziego w biathlonie.  

 

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 sędziego biathlonu.  

 

§ 2 

1. Polski Związek Biathlonu, jako jedyny jest uprawniony do wydawania decyzji dotyczących 

licencji sędziego w biathlonie, zwanej dalej licencją.  

2. Posiadanie licencji stanowi warunek do przeprowadzania zawodów w biathlonie.  

 

Rozdział II 

Tryb postępowania w sprawie przyznawania i odmowy przyznania 

licencji 

 

§ 3 

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.  

3. Organem wydającym licencje jest Zarząd PZBiath, przy udziale administracyjnym Komisji 

licencyjnej PZBiath. 

4. Licencje są przyznawane bezterminowo. 

5. Ewidencję wydanych licencji wraz ze stosowną dokumentacją prowadzi -Biuro PZBiath 

https://sip.lex.pl/#/akt/17631344/2241120?keyword=ustawa%20o%20sporcie&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/akt/17631344/2241120?keyword=ustawa%20o%20sporcie&cm=SFIRST
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§ 4 

1. 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 

Licencja sędziego 

 

§ 5 

Zawody w zakresie dyscypliny biathlonu mogą przeprowadzać  wyłącznie sędziowie po 

otrzymaniu licencji sędziego PZBiath. 

 

§ 6 

1.Licencja sędziowska nadawana jest lub przedłużana na pisemny wniosek zainteresowanej osoby, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, przez  Komisję licencyjną PZBiath po  

stwierdzeniu,  że  wnioskodawca  spełnia  wymagania przyznawania i pozbawiania licencji sędziego 

w biathlonie.  

2.Do wniosku o przyznanie licencji należy dołączyć: 

a) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 

praw publicznych, 

b) dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji wymagane przez PZBiath, 

c) zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o zdolności wykonywania obowiązków sędziego. 

Koszty wydania tego zaświadczenia pokrywa wnioskodawca, 

d) pisemne  zobowiązanie  do  uczestnictwa  w  szkoleniach  mających  na  celu  podnoszenie 

kwalifikacji sędziowskich, organizowanych przez PZBiath, 

e) pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu 

Polskiego Związku Biathlonu oraz przepisów IBU. 

f) dwa zdjęcia legitymacyjne, 

g)kserokopie dowodu wpłaty za przyznanie licencji w wysokości ustalonej przez Zarząd PZBiath. 

h)oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

3. Koszty wydania zaświadczenia lekarza medycyny sportowej pokrywa osoba ubiegająca się o 
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przyznanie licencji sędziego. 

4. Wzór licencji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

 

 

§ 7 

1. Zarząd PZBiath może pozbawić licencji sędziego  w przypadkach: 

a) nieprzestrzegania przez sędziego postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu 

Polskiego Związku Biathlonu oraz przepisów IBU, 

b) ukarania karą dyskwalifikacji przez komisję dyscyplinarną za czyny określone w regulaminie 

dyscyplinarnym, 

c) zamieszczenia we wniosku o przyznanie licencji nieprawdziwych danych, 

d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. 

2. W przypadkach o których mowa w ust.1 pkt. a, c oraz d sędzia może ponownie 

ubiegać się o przyznanie licencji po upływie pół roku od daty pozbawienia licencji. 

3. W przypadku orzeczenia wobec sędziego kary dyskwalifikacji czasowej, sędzia może 

ponownie się ubiegać o przyznanie licencji po upływie pół roku od daty nałożenia kary. 

4. W przypadku pozbawienia, zniszczenia lub zgubienia licencji oraz zmiany danych 

znajdujących się na licencji, ponowne przyznanie jest możliwe w trybie określonym w § 6 

regulaminu.  

 

 

§9 

1.Regulamin obowiązuje od dnia 13.09.2017 roku.


