
  

REGULAMIN RADY  ZAWODNICZEJ 
W POLSKIM ZWIĄZKU PODNOSZENIA CIĘŻARÓW 

 

 

§ 1 

1. „Regulamin Rady Zawodniczej w Polskim Związku Podnoszenia Ciężarów” określa zasady funkcjonowania 

Rady Zawodniczej w Polskim Związku Podnoszenia Ciężarów. 

2. Rada Zawodnicza jest organem przedstawicielskim zawodników i zawodniczek kadry podnoszenia 

ciężarów i działa na podstawie Statutu PZPC oraz niniejszego regulaminu. 

 

§ 2 

1. Rada Zawodnicza składa się 5-ciu członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i 

Sekretarza. 

2. Rada Zawodnicza wybierana jest w głosowaniu tajnym lub jawnym na okres kadencji Zarządu Związku 

podczas zgrupowania centralnego (3 zawodników i 2 zawodniczki). 

3. Rada Zawodnicza posiada prawo dokooptowania członków w miejsce tych, którzy ustąpili  

w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć ½ ogólnej liczby członków 

pochodzących z wyboru. Zmiany w składzie Rady podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Związku lub 

Prezydium. 

 

§ 3 

Radę Zawodniczą wobec Zarządu PZPC reprezentuje jej Przewodniczący lub z jego upoważnienia  Zastępca. 

 

§ 4 

Posiedzenia Rady Zawodniczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak 2 razy w roku, na 

centralnym zgrupowaniu. 

 

§ 5 

Do zakresu działania-uprawnień Rady Zawodniczej należy: 
 

1. nadzór nad realizacją przez zawodników i zawodniczki obowiązków zawartych  

w Statucie i regulaminach Związku  oraz dbanie o  realizację przysługujących im uprawnień, 

2. podejmowanie działań oraz nadzór nad przestrzeganiem przez zawodników porządku  

i dyscypliny na zgrupowaniach i imprezach sportowych oraz nad prowadzeniem sportowego trybu życia,  

3. występowanie z wnioskami do PZPC za pośrednictwem Wiceprezesa ds. Sportowych  

w  sprawie podjęcia postępowania dyscyplinarnego wobec niesubordynowanych zawodników, 

4. współpraca z kierownictwem i pomoc w zakresie organizowania życia kulturalnego  

i sportowego na zgrupowaniach, 

5. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów zawodników, 

6. wnioskowanie o pomoc dla wyróżniających się zawodników kadry w zdobywaniu kwalifikacji 

instruktorskich i trenerskich, 

7. inicjowanie organizowania uroczystych pożegnań dla zawodników kończących karierę sportową, 

8. uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Trenerów w sprawach wniosków  

o ustalenie: 

- listy członków kadry narodowej, 

- nagród 

oraz w innych ważnych sprawach dotyczących zawodników, 

9. występowanie z głosem doradczym w sprawach wysokości stypendiów dla zawodników. 

10. współpraca z pozostałymi organami Zarządu PZPC określonymi Statutem. 

 

§ 6 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPC. 


