Regulamin
Komisji Sportowej Sportu Motorowodnego Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
§1
Komisja Sportowa Sportu Motorowodnego Polskiego Związku Motorowodnego
i Narciarstwa Wodnego, zwana dalej w skrócie KSPSM jest organem społecznym
powołanym do realizacji celów i zadań statutowych, które w całości (lub części) są
związane z działalnością sportową i działa w oparciu o niniejszy regulamin.
Kadencja KSPSM pokrywa się z kadencją władz Związku.
§2
KSPSM realizuje zadania Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa
Wodnego w zakresie szeroko rozumianego sportu motorowodnego i jest ciałem
doradczym Zarządu.
§3
KSPSM prowadzi swoją działalność zgodnie z :
- ogólnymi przepisami sportowymi obowiązującymi w Polsce,
- statutem PZMWiNW,
- uchwałami Zarządu PZMWiNW,
- krajowymi przepisami sportowymi,
- przepisami zawartymi w regulaminach międzynarodowych.
§4
KSPSM zajmuje się programowaniem, opiniowaniem, koordynacją
i kierowaniem sportem motorowodnym w Polsce poprzez :
- opracowywanie i wdrażanie planów i programów rozwoju sportu motorowodnego
w kraju,
- tworzenie Regulaminów sportowych, ich aktualizację oraz nadzór nad realizacją,
- opracowanie i realizację rocznych kalendarzy sportowych,
- opracowywanie i realizację rocznych planów rzeczowo-finansowych w sporcie
motorowodnym,
- poszukiwanie producentów sprzętu sportowego w kraju i ich opiniowanie,
- składanie okresowych sprawozdań,
- ścisłą współpracę z Okręgowymi Związkami Motorowodnymi i Narciarstwa
Wodnego, Klubami, sekcjami motorowodnymi oraz innymi stowarzyszeniami
sportowymi,
- prowadzenie działań wynikających z umów i porozumień zawartych przez
Związek (krajowych i międzynarodowych),
- współpracę z innymi Komisjami a w szczególności z Komisją Sędziów Sportu
Motorowodnego i Komisją Skuterów Wodnych.
§5
KSPSM występuje do Prezydium Zarządu z wnioskami w następujących
sprawach :
- świadczeń finansowych dla zawodników w tym : stypendia, dofinansowania w
zakresie sprzętowym, wyjazdów zagranicznych, nagród itp.
- zawodów zgłaszanych do kalendarza międzynarodowego UIM,
- organizatorów zawodów międzynarodowych w kraju,
- zakupów sprzętu sportowego oraz wyposażenia,
- ustalania zasad przydziału i użytkowania sprzętu,

- ustalania składu kadry narodowej (seniorów i juniorów),
- przygotowania propozycji niezbędnych Regulaminów,
- nadawania zawodnikom i działaczom odznaczeń i wyróżnień,
- nakładania kar na zawodników.
§6
KSPSM jest uprawniona do :
- wydawania licencji sportowych,
- zatwierdzania Komisji Egzaminacyjnych na licencje sportowe,
- interpretowania krajowych i zagranicznych regulaminów sportowych,
- zatwierdzania programów wstępnych zawodów na terenie kraju,
- powoływania mierniczych sportowych PZMWiNW,
- zatwierdzania homologacji akwenów.
§7
Decyzje KSPSM zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości
rozstrzyga głos Przewodniczącego.
Decyzje KSSM w zakresie jej uprawnień są wiążące.
Odwołania od tych decyzji mogą być rozpatrywane przez Prezydium Zarządu
Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w trybie nadzoru.
§8
Struktura organizacyjna KSPSM :
Przewodniczący – wybierany przez Prezydium Zarządu.
Członkowie – od 4 do 7 osób powoływanych w zależności od potrzeb.
Personalny skład KSPSM jest proponowany przez Przewodniczącego Komisji (po
uzgodnieniu z Wiceprezesem ds. sportu motorowodnego) i zatwierdzany przez
Prezydium Zarządu, lub Zarząd PZMWiNW.
§9
Członkostwo w KSPSM ustaje :
- w momencie zakończenia kadencji władz Związku,
- w wypadku złożenia rezygnacji przez członka Komisji,
- po trzech kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecnościach na
zebraniu.
Członek Komisji Sportowej Sportu Motorowodnego nie może uczestniczyć w pracach
innych Komisji pionu sportowego.
§ 10
Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb, jednak nie
rzadziej niż dwa razy do roku.
KSPSM w miarę potrzeb może doraźnie powoływać ekspertów, doradców w
zależności od tematyki zebrania.
W pilnych sprawach o dużym znaczeniu Przewodniczący Komisji (lub w jego imieniu
Sekretarz Komisji) przygotowuje wnioski na Prezydium w oparciu o przeprowadzone
z członkami Komisji uzgodnienia (poczta elektroniczna, telefon).
W sprawach bieżących Przewodniczący (lub w jego imieniu Sekretarz Komisji)
uzgadnia propozycje wniosków z Wiceprezesem ds. Sportu Motorowodnego.
Działalność Komisji finansuje Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.
Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu PZMWiNW
w dniu 1 kwietnia 2016 r.

