REGULAMIN
Komisji ds. Wakeboardu
Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
&1
Komisja ds. Wakeboardu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, zwana
w skrócie „KW" jest doradczym społecznym organem Zarządu PZMWiNW zwanym dalej
Zarządem, powołanym zgodnie ze statutem Związku i działa na podstawie niniejszego
regulaminu.
&2
KW realizuje politykę Zarządu i zadania PZMWiNW w zakresie szeroko rozumianego
uprawiania wakeboardu i wakeskate’u.
&3
KW prowadzi swoją działalność zgodnie z:
a)
statutem i przepisami Prezydium i Zarządu PZMWiNW,
b)
uchwałami Zarządu PZMWiNW,
c)
ogólnymi przepisami sportowymi obowiązującymi w kraju,
d)
międzynarodowymi regulaminami sportowymi.
&4
Do zadań KW należy:
1. Opracowanie:
a)
rocznych i wieloletnich planów oraz programów rozwoju wakeboardu i
wakeskate’u w Polsce i wprowadzenie ich w życie,
b)
regulaminów, ich aktualizacja i uzupełnienie oraz wprowadzanie w życie,
c)
rocznych kalendarzy i planów rzeczowo - finansowych oraz ich realizacja,
d)
sprawozdań z działalności Związku dotyczącej wakeboardu i wakeskate’u,
e)
propozycji składu reprezentacji jadącej na zawody w wakeboardu i wakeskate’u,
f)
propozycji zgłaszanych do IWWF na kongresy, konferencje i posiedzenia
międzynarodowe oraz wytycznych dla delegatów,
g)
krajowej listy rankingowej,
h)
norm klasyfikacji sportowej.
2. Wnioskowanie w sprawach:
a)
importu sprzętu i urządzeń,
b)
zatwierdzenia Regulaminów Sportowych,
c)
składu kadry narodowej,
d)
składu reprezentacji narodowej,
e)
ustalanie zasad rozdziału sprzętu i urządzeń,
f)
zmian w kalendarzu imprez,
g)
interpretacji regulaminów
h)
nakładania kar lub anulowanie ich na podstawie obowiązujących regulaminów.
&5
Wszystkie wnioski i opracowania wymagają zatwierdzenia przez Prezydium Zarządu lub
Zarząd PZMWiNW.

&6
1. W skład KW wchodzi:
a)
Przewodniczący KW, powołany przez wiceprezesa ds. narciarstwa wodnego,
b)
Wiceprzewodniczący KW, którego powołuje Przewodniczący KW ze składu Komisji,
c)
po jednym przedstawicielu z każdego klubu sportowego, który posiada minimum 2
zawodników sklasyfikowanych na aktualnej liście rankingowej,
d)
jedna osoba odpowiedzialna za sprawy techniczne i sędziowskie, którą powołuje
ze swojego grona KW na wniosek Przewodniczącego.
2. KW wybiera ze swojego grona Sekretarza Komisji.
3. Osoby wymienione w pkt. 1a i 1b oraz pkt. 2 tworzą Prezydium.
4. Członkostwo w Komisji Wakeboardu ustaje w momencie złożenia rezygnacji przez
członka, pisemnego cofnięcia delegacji przez klub lub jeżeli w danym sezonie klub nie
posiada minimum 2 zawodników sklasyfikowanych na aktualnej liście rankingowej, oraz
po wygaśnięciu kadencji władz związku.
&7
KW powołuje w miarę potrzeb stałe lub czasowe podkomisje i/lub zespoły robocze.
Komisja ustala regulaminy i zakres ich obowiązków i uprawnień. Składy komisji (zespołów)
ustala sama Komisja na wniosek ich Przewodniczącego.
&8
1. Posiedzenie plenarne i Prezydium KW zwołuje Przewodniczący lub jego uprawniony
zastępca.
2. Posiedzenia plenarne odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz
do roku. Posiedzenia Prezydium KW zwoływane są w zależności od potrzeb.
3. Do zadań Prezydium KW należą wszystkie sprawy z wyjątkiem wymienionych
w &4 pkt.1: a,b,c,g,h oraz w &4 pkt.2: a,b,e,g,h niniejszego regulaminu lub
zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Komisji jej uchwałą.
4. W okresie między posiedzeniami Prezydium prawo do podejmowania decyzji w pilnych
sprawach bieżących, wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia przysługuje
Przewodniczącemu Komisji lub jego uprawnionemu zastępcy. Decyzje takie powinny
być przedstawione Prezydium oraz całej KW na najbliższym posiedzeniu do akceptacji.
5. Decyzje Plenum i Prezydium KW, jej podkomisji i zespołów roboczych zapadają zwykłą
większością głosów. W przypadku równości rozstrzyga głos Przewodniczącego.
&9
Funkcję sekretariatu KW spełnia Biuro Związku.
& 10
Regulamin został uchwalony przez Komisję Wakeboardu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w dniu 29.11.2015 r. i wchodzi w życie z dniem
uchwalenia. Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu w dniu 10.12.2015
roku.

