Uchwała Zarządu PZP, kadencja 2016-2020

Uchwała nr 57/2017
Zarządu
Polskiego Związku Pływackiego
z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie zmiany Zbioru Regulaminów Imprez Centralnych w Pływaniu - Zasad Generalnych do
wszystkich Regulaminów Imprez Pływackich
Na podstawie § 39 pkt. 13 lit. a Statutu Polskiego Związku Pływackiego Zarząd Polskiego Związku

Pływackiego uchwala, co następuje:
§ 1.
W Zbiorze Regulaminów Imprez Centralnych w Pływaniu w części Zasady Generalne do wszystkich
Regulaminów Imprez Pływackich wprowadza się następujące zmiany:
1. Punkt 7 otrzymuje brzmienie:
„ 7. Zgłoszenia do zawodów.
7.1. Zgłoszenia zawodnika do startu w zawodach może dokonać macierzysty klub, szkoła
mistrzostwa sportowego lub PZP.
7.2. Zgłaszający zawodnika klub, musi mieć uregulowane zobowiązania finansowe w stosunku do
PZP i OZP ( składka członkowska, opłaty regulaminowe).
7.3. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem ważności badań lekarskich
zawodników.
7.4. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać w wersji elektronicznej.
7.5. Zgłoszenie do zawodów w wersji elektronicznej musi składać się z pliku lxf uzupełnionego
Edytorem Zgłoszeń posiadającego alfabetyczną listę zgłaszanych zawodników z podaniem
roku urodzenia, numeru licencji zawodnika, nazwy klubu (lub nazwy szkoły sportowej) oraz
wykazu konkurencji, do których zawodnik zostaje zgłoszony wraz z czasem zgłoszenia
określonym zgodnie z punktami 7.6 lub 7.7.
7.6. W zgłoszeniu na zawody, organizowane na pływalni 50 metrowej, należy podawać czasy
uzyskane na tej samej długości pływalni, nie wcześniej niż w roku kalendarzowym
poprzedzającym imprezę. Należy podać miejsce i datę uzyskania wyniku.
7.7. W zgłoszeniu na zawody, organizowane na pływalni 25 metrowej, należy podawać czasy
uzyskane na pływalni 25 lub 50 metrowej, nie wcześniej niż w roku kalendarzowym
poprzedzającym imprezę. Należy podać miejsce i datę uzyskania wyniku.
7.8. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do godziny 24.00 pięć dni przed terminem
konferencji technicznej poprzedzającej zawody – jest to ostateczny termin zgłoszeń
zawodników. Termin ten (data i godzina) musi zostać podany w komunikacie
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organizacyjnym zawodów. W zawodach mogą uczestniczyć, w poszczególnych
konkurencjach, jedynie zawodnicy zgłoszeni w terminie. Nie dopuszcza się dodatkowych
zgłoszeń na konferencji technicznej i w trakcie zawodów, o ile regulamin danych zawodów
nie stanowi inaczej.
7.9. Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana w Internecie na stronie PZP nie
później niż 48 godzin przed terminem odprawy technicznej. Lista ta jest obowiązująca do
wniesienia opłaty startowej.
7.10. Po opublikowaniu w Internecie listy zgłoszonych zawodników (48 godzin przed
wyznaczonym terminem odprawy technicznej) przyjmowane będą wyłącznie korekty
zgłoszeń nie wpływające na liczbę opłaconych startów. Wykreślenia dokonane w tym
terminie oraz podczas odprawy technicznej, ale opłata startowa nie będzie zwracana.
7.11. Lista startowa zostanie opublikowana po zakończeniu odprawy technicznej do godziny 23.00
w dniu poprzedzającym zawody.
7.12. Warunkiem umieszczenia zawodnika na liście startowej jest uiszczenie opłaty startowej
zgodnej z obowiązującym taryfikatorem PZP i w formie określonej w komunikacie
organizacyjnym zawodów.”
2. Punkt 9 otrzymuje brzmienie:
„ 9. Opłaty startowe i regulaminowe
9.1. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne ze zobowiązaniem się klubu/szkoły do wniesienia
opłat związanych z udziałem w zawodach w wysokości określonej w „Taryfikatorze Opłat
PZP”.
9.2. Opłata startowa na mistrzostwach Polski i zawodach Grand Prix, w wysokości określonej
w „Taryfikatorze Opłat PZP”, pobierana jest od każdego zgłoszonego startu. Opłata ta
pobierana jest w całości na rzecz PZP.
9.3. Opłata startowa upoważniająca do udziału w imprezach centralnych PZP opłacana będzie
wyłącznie przelewem na wskazane przez PZP konto.
9.4. Opłata startowa płatna przelewem musi być dokonana na 48 godzin przed terminem
konferencji technicznej poprzedzającej zawody. Termin ten będzie podawany
w komunikacie organizacyjnym zawodów. Kopia przelewu potwierdzająca dokonanie opłaty
startowej musi być we wskazanym terminie przesłana na podany w komunikacie zawodów
adres mailowy PZP. Opis przelewu musi zawierać: nazwę klubu i liczbę opłaconych
startów. W przypadku dokonywania opłaty za więcej niż jeden klub kopia przelewu
musi zawierać nazwy poszczególnych klubów oraz liczbę opłaconych za każdy klub
startów.
9.5. PZP może wystawić fakturę proforma. Podstawą jej wystawienia jest przesłane mailem na
wskazany w komunikacie adres, zgłoszenie zawierające dane do faktury, nazwę klubu, liczbę
startów. Zgłoszenie musi być przesłane do PZP na 5 dni przed upłynięciem ostatecznego
terminu przyjmowania zgłoszeń.
9.6. PZP nie będzie zwracał opłaty startowej wynikającej ze zmian dokonanych w zgłoszeniu po
ostatecznym terminie zgłoszeń.
9.7. Niewystartowanie zgłoszonego zawodnika powoduje nałożenie na klub opłaty regulaminowej
w wysokości określonej w „Taryfikatorze Opłat PZP”.
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§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant Zebrania
Magdalena Seliga-Zielska

Członek Zarządu

Prowadzący Zebranie
Paweł Słomiński

Prezes Zarządu

