REGULAMIN RADY ZAWODNICZEJ W POLSKIM ZWIĄZKU JUDO
- Tekst Jednolity –
§1
1. „Regulamin Rady Zawodniczej” określa zasady funkcjonowania Rady Zawodniczej
w Polskim Związku Judo.
2. Rada Zawodnicza jest organem przedstawicielskim zawodników i zawodniczek Kadry
Narodowej, działa na podstawie niniejszego regulaminu jako ciało opiniujące wobec Pionu
Szkoleniowego i władz Polskiego Związku Judo.
§2
1. Rada Zawodnicza składa się z czterech członków, w tym: Przewodniczącego, Zastępcy
Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Rada Zawodnicza wybierana jest w głosowaniu jawnym na okres kadencji Zarządu
Polskiego Związku Judo podczas zgrupowania Kadry Narodowej Seniorów i Seniorek, przy
zachowaniu zasady parytetu płci (dwóch zawodników, dwie zawodniczki).
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie zawodnikom i zawodniczkom pełnoletnim,
członkom Kadry Narodowej Seniorów i Seniorek, posiadającym ważną ̨ licencję Polskiego
Związku Judo.

4. Rada Zawodnicza posiada prawo dokooptowania członków w miejsce tych, którzy ustąpili
w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć ́ połowy ogólnej
liczby członków pochodzących z wyboru. O zmianach Rada Zawodnicza zawiadamia Zarząd
PZ Judo. Zmiany w składzie Komisji podlegają ̨ zatwierdzeniu przez Zarząd Polskiego Związku
Judo.
§3
1. Radę Zawodniczą wobec Zarządu Polskiego Związku Judo reprezentuje jej Przewodniczący
lub z upoważnienia Rady Zastępca Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Zawodniczej zwoływane przez Przewodniczącego, odbywają ̨ się ̨ w miarę ̨
potrzeb, nie rzadziej jednak niż, co 6 miesięcy podczas akcji szkoleniowych PZ Judo.
3. Protokół z posiedzenia Rady przesłany jest do Zarządu PZ Judo w terminie do 14 dni
roboczych. Do protokołu załącza się listę obecności i inne dokumenty, które były
przedmiotem posiedzenia.
§4
Do zakresu działania Rady Zawodniczej należy:

1. Reprezentowanie interesów zawodników i zawodniczek wobec władz Polskiego Związku
Judo.
2. Nadzór nad realizacją przez zawodników i zawodniczki obowiązków zawartych w Statucie
i regulaminach Polskiego Związku Judo oraz dbanie o realizację przysługujących im
uprawnień́.
3. Wnioskowanie do Polskiego Związku Judo w sprawie:
• podjęcia postepowania dyscyplinarnego wobec zawodników i zawodniczek.
• w obronie zawodników w toczących się postępowaniach dyscyplinarnych
z wykluczeniem udziału członka Rady w postępowaniu dotyczącym jego osoby.
4. Współpraca ze Sztabem Szkoleniowym w zakresie realizacji zaplanowanych akcji
sportowych, współorganizowanie życia kulturalnego na zgrupowaniach Kadry Narodowej.
5. Udzielanie pomocy w rozwiazywaniu indywidualnych problemów zawodników
i zawodniczek.
6. Inicjowanie organizowania uroczystych pożegnań́ dla zawodników i zawodniczek
kończących karierę ̨ sportową.
§5
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Związku Judo uchwałą nr
10/2022 , w dniu: 11.02.2022 i obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

