Regulamin Polskiego Związku Biathlonu dotyczący warunków i trybu przyznawania
i pozbawiania licencji uprawniające zawodników 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, uprawniające zawodników do udziału we współzawodnictwie sportowym
prowadzonym przez Polski Związek Biathlonu.
§2
Przepisy niniejsze mają zastosowanie do zawodników, biorących udział lub mających zamiar brać
udział we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Biathlonu.
§3
Uczestnictwo w sporcie w dyscyplinie biathlonu wymaga posiadania licencji.

§4
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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.
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3. Organem wydającym licencje jest Zarząd PZBiath przy udziale administracyjnym Komisji
licencyjnej PZBiath.
4. Licencje są przyznawane bezterminowo chyba, że regulamin stanowi inaczej.
5. Ewidencję wydanych licencji zawodniczych wraz ze stosowną dokumentacją prowadzi Biuro
PZBiath.
6. Numeracja licencji młodzików/młodziczek i młodzików młodszych/młodziczek młodszych
zmieniona zostaje na numerację odpowiadającą licencji zawodniczej tj. nr/rok.
7. Młodzicy/młodziczki oraz młodzicy młodsi/młodziczki młodsze przeniesieni zostaną
automatycznie do zakładki „zawodnik” w systemie PZBiath. oraz otrzymają nowe numery
licencji.
8. Nadawane numery licencji będą uwzględniały wcześniej przesłane wnioski licencyjne oraz
wydawane na tej podstawie numery licencji. Oznacza to brak potrzeby składania nowych
wniosków, a tym samym nadawania nowych numerów licencji.
9. Zmiana kategorii wiekowej z młodzika/młodziczki na juniora młodszego/juniorkę młodszą
będzie przeprowadzona w ramach systemu licencyjny PZBiath. bez konieczności składania
nowych wniosków nadsyłanych przez klub.

§6
1. Decyzja Komisji licencyjnej PZBiath w sprawie przyznania licencji bądź odmowy przyznania
licencji wymaga formy pisemnej, a odmowa przyznania licencji dodatkowo pisemnego
uzasadnienia.
2. Od decyzji Komisji licencyjnej PZBiath. przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od dnia otrzymania decyzji do Komisji Rewizyjnej PZBiath.
3. Licencja może zostać również zawieszona w przypadku, gdy zawodnik nie bierze czynnego
udziału we współzawodnictwie organizowanym przez PZBiath. lub pod jego patronatem
przez okres co najmniej dwóch lat. Informację w tym zakresie przesyła Komisja Licencyjna
w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem sezonu letniego każdego roku, zgodnie
z kalendarzem startów publikowanym przez PZBiath.
4. Zawieszenie licencji nie oznacza jej pozbawienie w trybie §9 niniejszego regulaminu.
Przywrócenie licencji jest równoznaczne z przystąpieniem do współzawodnictwa
organizowanego przez PZBiath. w terminie do trzech lat od daty sporządzenia informacji
o zawieszeniu licencji przez Komisję Licencyjną.
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Rozdział III
Licencje zawodnicze
§7
Zawodnik może uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie biathlonu
z chwilą uzyskania licencji zawodniczej.
§8
1. Decyzje licencyjne przyznawane są na wniosek, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego
regulaminu.
2. Wniosek o nadanie licencji zawodniczej powinien obejmować:
a) pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał
Zarządu Polskiego Związku Biathlonu oraz przepisów IBU.
b) pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku osoby
niepełnoletniej,
c) zaświadczenie przeszkolenia z zasad bezpiecznego posługiwania się bronią sportową,
przepisów dotyczących jej posiadania i przechowywania oraz regulaminów strzelań
w biathlonie.
d) zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania
biathlonu,
3.

Do wniosku należy dołączyć:

a) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b) pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na przeszkolenie
z przepisów bezpiecznego posługiwania się bronią palną sportową i przepisów
biathlonowych, w przypadku osoby niepełnoletniej.
4.

Wzór licencji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

5.

Zaświadczenie o którym mowa w ust. 2 pkt. b powinno zawierać datę odbycia szkolenia,
zakres udzielonych informacji oraz podpisy osób biorących udział w szkoleniu.

§9
1. Zarząd PZBiath może pozbawić licencji zawodnika w przypadku:
a) nieprzestrzegania przez zawodnika 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,
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c) zamieszczenia we wniosku o przyznanie licencji nieprawdziwych danych,
d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
2.

Zarząd PZBiath. pozbawia licencji zawodnika, która uległa zawieszeniu na okres dłuższy niż
lat 5 na wniosek Komisji Licencyjnej przedkładany na koniec każdego roku kalendarzowego.

3. W przypadkach o których mowa w ust.1 pkt. a, b oraz c zawodnik może ponownie ubiegać się
o przyznanie licencji po upływie pól roku od daty pozbawienia licencji.
4. W przypadku orzeczenia wobec zawodnika kary dyskwalifikacji czasowej, zawodnik może
ponownie się ubiegać o przyznanie licencji po upływie kary.

§10
1. Regulamin obowiązuje od dnia 27.11.2020 roku.
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