
Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych 
obowi�zuj�cy w Polskim Zwi�zku Kajakowym. 
Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( DZ. U. Nr 25, poz. 113  

- ze zmianami). 
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym ( DZ. U. Nr 155, poz. 

1298 - ze zmianami). 
3. Statut Polskiego Zwi�zku Kajakowego. 

§ 1 
Regulamin stosuje si� do wszystkich uprawiaj�cych lub zamierzaj�cych uprawia� 
kajakarstwo i uczestniczy� we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez 
Polski Zwi�zek Kajakowy. 

§ 2 
Posiadanie licencji stanowi warunek uczestnictwa w współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez Polski Zwi�zek Kajakowy. 

§ 3 
Organem uprawnionym do przyznawania licencji jest Komisja ds. Klasyfikacji i 
Licencji Polskiego Zwi�zku Kajakowego lub Okr�gowy Zwi�zek Kajakowy. 
1. Licencje w kategoriach młodzików i dzieci przyznaj� Okr�gowe Zwi�zki Kajakowe, 

(za wyj�tkiem młodzików startuj�cych w regatach centralnych) 
2. Licencje przyznaje si� na pisemny wniosek (wg zał�czonego wzoru) 

zainteresowanej osoby, składany za po�rednictwem klubu sportowego, którego 
wnioskodawca jest członkiem. 

3. Organ przyznaj�cy prowadzi ewidencj� przyznanych licencji oraz ewidencj� 
prawomocnych decyzji o odmowie przyznania i pozbawiania licencji. 

§ 4 
1. Licencj� przyznaje si� na czas okre�lony, tj. do ko�ca roku kalendarzowego,  

w którym odbywaj� si� Igrzyska Olimpijskie. 
2. Polski Zwi�zek Kajakowy za przyznanie licencji pobiera opłat� w wysoko�ci 

- młodzik  5 PLN 
- junior  10 PLN 
- senior  30 PLN 

3. Za wydanie wtórnika pobierana b�dzie opłata w wysoko�ci 50 PLN 
§ 5 

1. Komisja ds. Klasyfikacji i Licencji lub Okr�gowy Zwi�zek Kajakowy pozbawia 
zawodnika licencji w przypadku: 
a) orzeczenia przez Poradni� Sportowo-Lekarsk� niezdolno�ci do uprawiania 
kajakarstwa, 
b) ra��cego nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji 
sportowej, 
c) ra��cego naruszania obowi�zków zawodniczych, 
d) przekroczenie przepisów antydopingowych, 
e) odmowy uczestnictwa w reprezentacji Kraju, 
f) zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym 
g) odmowy poddania si� obowi�zkowym badaniom lekarskim. 

2. Pozbawienie licencji wymaga uzasadnienia. 
§ 6 

Organem odwoławczym w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji jest Zarz�d 
Polskiego Zwi�zku Kajakowego. 

§ 7 
1. Prawo dokonywania zmian w regulaminie oraz jego interpretacja przysługuje 

Zarz�dowi Polskiego Zwi�zku Kajakowego. 
2. Regulamin obowi�zuje z dniem uchwalenia przez Zarz�d PZK tj.05.12.2007r.  


