Regulamin przyznawania i przedłużania licencji
Sekcji Kręglarstwa Klasycznego
Polskiego Związku Kręglarskiego
§ 1
1. Sekcja Kręglarstwa Klasycznego Polskiego Związku Kręglarskiego (w skrócie
SKK PZKręgl.) w celu ewidencji zawodników i zawodniczek, uczestniczących
w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym przyznaje licencje
zawodnicze.
2. Na wniosek osoby zainteresowanej SKK PZKręgl. przyznaje licencję
zawodnika kręglarstwa klasycznego Polskiego Związku Kręglarskiego, zwaną
dalej licencją.
3. Wniosek na licencje powinien zostać złożony na druku, który stanowi
załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Ze względu na różny stopień aktywności sportowej zawodników i zawodniczek
wprowadzone zostają dwa typy licencji: licencja A i licencja B. Dwa typy
licencji pozwalają uczestniczyć w większej lub mniejszej liczbie zawodów
ogólnopolskich.
§ 2
1. Licencje są wymagane od wszystkich zawodników i zawodniczek w
kategoriach:
a. Dziewczynki
b. Chłopcy
c. Młodziczki
d. Młodzicy
e. Juniorki młodsze
f. Juniorzy młodsi
g. Juniorki
h. Juniorzy
2. Licencje są wymagane od wszystkich zawodników i zawodniczek w
kategoriach Seniorki i Seniorzy, którzy chcą uczestniczyć w rozgrywkach
ogólnopolskich zarówno indywidualnych jak i drużynowych.
3. Licencje są przyznawane na okres jednego sezonu kręglarskiego, który trwa
od 1 września do 31 sierpnia.
§ 3
1. W kategoriach młodzieżowych, wymienionych w § 2 pkt. 1, obowiązują tylko
licencje A.

2. W kategoriach Seniorek i Seniorów mamy do wyboru dwa rodzaje licencji –
licencja A i licencja B, w zależności od tego w jakim rodzaju rozgrywek
zawodnik lub zawodniczka ma zamiar brać udział.
3. W zależności od wyboru licencji zawodnicy i zawodniczki mają do dyspozycji
większą lub mniejszą liczbę zawodów, w których mogą wystartować.
4. Lista zawodów w kategorii Seniorek i Seniorów, które wymagają licencji, w
podziale na licencję A i B jest zawarta w § 4 regulaminu.
§ 4
Rodzaj zawodów

Licencja A

Licencja B

√

√

√

√

Indywidualny Puchar Polski (gra sportowa)

√

√

Mistrzostwa Okręgu PZKręgl. (gra sportowa)

√

√

Indywidualne Mistrzostwa Seniorów „A” (gra sportowa)

√

√

Rozgrywki drużynowe I liga drużyn 4-osobowych

√

√

Turnieje Grand Pri√ Polski (Puchar Leszna, Puchar
Gostynia, Puchar Asów, Puchar Alfy-Vector)

√

√

Rozgrywki drużynowe Superligi

√

Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów (gra
sportowa)

√

Mistrzostwa Polski Par (gra sportowa)

√

Mistrzostwa Polski w Sprintach (gra sportowa)

√

Mistrzostwa Polski Tandemów Mieszanych (gra
sportowa)

√

Mistrzostwa Polski Par i Tandemów Mieszanych na 60
rzutów do pełnych
Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Polski na 60
rzutów do pełnych

(*) gra sportowa oznacza, że w zawodach gra się do pełnych i zbieranych

§ 5
1. W regulaminach poszczególnych zawodów muszą być zapisy dotyczące
zawodniczek i zawodników uprawnionych do startu. Regulaminy te muszą być
zgodne z niniejszym regulaminem dotyczących licencji zawodniczych.
2. Istnieje możliwość, że w zawodach w których dopuszczony jest start
zawodniczek i zawodników posiadających oba rodzaje licencji istnieją inne
ograniczenia startu.

Przykład: W Indywidualnym Pucharze Polski nie mogą startować zawodnicy,
którzy w sezonie bieżącym oraz poprzednim rozegrali mecz Superligi
Kręglarskiej.
3. W sezonie 2010/2011 we wszystkich zawodach rozgrywanych do pełnych
oraz w Indywidualnym Pucharze Polski w grze sportowej mogą startować
Seniorki i Seniorzy, posiadający licencję A i B, z wyłączeniem zawodniczek i
zawodników grających w Superlidze Kobiet i Mężczyzn.
§ 6
1. Wypełnione wnioski o licencje dla zawodniczek i zawodników
reprezentujących kluby są dostarczane zbiorczo przez kluby. Opłaty muszą
być dokonywane na konto Polskiego Związku Kręglarskiego.
2. Zawodniczki i zawodnicy, którzy nie reprezentują żadnego klubu dostarczają
wypełnione wnioski o licencje pocztą na adres Polskiego Związku
Kręglarskiego oraz dokonują opłaty na konto Polskiego Związku
Kręglarskiego.
3. Istnieje możliwość dostarczenia wypełnionego wniosku o licencje oraz
dokonanie opłaty na zawodach organizowanych przez Polski Związek
Kręglarski.
4. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie o wielkości 4x3cm.
5. Zdjęcia nie są obowiązkowe na licencjach B, z tym że podczas rejestracji na
zawodach należy przedstawiać licencję wraz z dowodem tożsamości
zawierającym zdjęcie.
§ 7
1. Opłaty za wydanie licencji zawodniczej na każdy sezon są ustalane i
zatwierdzane przez Zarząd SKK PZKręgl.
2. W sezonie 2010/2011 opłaty są następujące:
Dziecko
Młodzik/czka
junior/ka młodszy
Junior/ka
Seniorki/rzy LICENCJA A
Seniorki/rzy LICENCJA B

urodzeni
po 01.07.99
01.07.96 - 30.06.99
01.07.92 - 30.06.96
01.07.87 - 30.06.92
przed 01.07.87
przed 01.07.87

stawka
5,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
20,00 zł

WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI ZAWODNICZEJ NA UPRAWIANIE KRĘGLARSTWA KLASYCZNEGO
I.

Wnioskuję o przyznanie licencji:

II.

Związek okręgowy:

III.

Dane klubu
Klub:

Adres:
Nr telefonu:

Osoba kontaktowa:

IV.

Dane osobowe

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Data i miejsce urodzenia

e-mail

Adres pobytu stałego w momencie składania wniosku (Polska)

Narodowość

V.

Zobowiązuję się do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, wykonywania przewidzianych
w przepisach obowiązków zawodnika oraz przestrzegania warunków uprawiania kręglarstwa klasycznego.
Potwierdzam prawdziwość informacji umieszczonych we wniosku.

data

VI.

podpis wnioskodawcy/ów

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na uprawianie sportu kręglarskiego przez *:

imię i nazwisko wnioskodawcy

imię i nazwisko, nr dowodu osobistego

imię i nazwisko, nr dowodu osobistego

prawnego opiekuna

prawnego opiekuna

VII.

podpis przedstawiciela klubu
pieczęć klubu

Do wniosku należy dołączyć:
1. Aktualne zdjęcie wnioskodawcy (nie dotyczy przedłużania licencji).

* dotyczy osób niepełnoletnich

