PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA W SPORCIE MOTOROWODNYM
Obowiązki
Do podstawowych obowiązków zawodnika należy :
1. Podporządkowanie się ustaleniom zawartym Statucie Związku, Regulaminach
Sportowych (MMMP, MPSW, UIM) i innych aktach normatywnych mających
zastosowanie w sporcie motorowodnym, w tym także do poddania się
odpowiedzialności dyscyplinarnej.
2. Przestrzeganie zasad rywalizacji sportowej w duchu „fair play” oraz
podstawowych norm dobrego wychowania i etyki sportowej.
3. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym
bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym (zgoda na start).
4. Posiadanie
obowiązkowych
obowiązującymi przepisami.
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zgodnych

z

aktualnie

5. Poddaniu się badaniom antydopingowym.
6. Godne reprezentowanie kraju i macierzystego klubu w zawodach sportowych
różnej rangi.
W przypadku kiedy zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w
zawodach z własnej winy (alkohol, używki, niezgodność sprzętu, itp.), a
korzystał ze środków związkowych, musi zwrócić otrzymaną kwotę
dotacji i nie będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie na następny
sezon.
7. Czynny udział we współzawodnictwie sportowym i procesie szkoleniowym.
8. Aktywne uczestnictwo w treningach i prowadzenie sportowego trybu życia.
9. Posiadanie obowiązujących w danym sezonie Regulaminów.
10. Odpowiedzialność za właściwe zachowanie członków swojej ekipy podczas
zawodów.
11. Rozwiązywanie ewentualnych problemów w drodze bezpośrednich negocjacji
z władzami Związku.

Prawa
Do podstawowych praw zawodnika amatora należy :
1. Prawo do startu w Międzynarodowych Motorowodnych Mistrzostwach
Polski i innych zawodach po spełnieniu wymogów regulaminowych.
2. Współtworzenie regulaminów sportowych i innych
poprzez pisemne
wystąpienia do władz Związku z umotywowanymi propozycjami – osobiście,
lub za pośrednictwem macierzystego Klubu.
3. Odwołania się od decyzji władz Związku (lub ciał działających w jego imieniu)
do odpowiednich instancji w zależności od rodzaju sprawy.
4. Otrzymywanie wszelkich informacji i materiałów dotyczących ogółu spraw
sportowych i innych za pośrednictwem macierzystego Klubu posiadającego
licencję.
5. Prawo do zmiany barw klubowych w oparciu o istniejący regulamin regulujący
sprawy w tym zakresie.
6. Prawo do współdecydowania przy zakupie sprzętu (wyposażenia) sportowego
z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
7. Prawo do otrzymywania stypendium sportowego po spełnieniu stosownych
wymagań regulaminowych.
8. Prawo do otrzymywania nagród finansowych po spełnieniu stosownych
wymagań.
9. Prawo do korzystania ze świadczeń oraz pomocy wynikającej ze statutu i
działalności Związku.
10. Czynnego i biernego wyboru do władz Związku, poprzez swoich delegatów.
Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu PZMWiNW
w dniu 1 kwietnia 2016 r.

