Regulamin Komisji Zawodniczej Polskiego Związku Hokeja na Trawie
§1
Cel dokumentu
Regulamin określa warunki i sposób funkcjonowania Komisji Zawodniczej w Polskim Związku
Hokeja na Trawie.

§2
Podstawa opracowania
Regulamin opracowano na podstawie Statutu PZHT § 31 punkt 29 i Ustawy o Sporcie z dnia 25
czerwca 2010 roku z późniejszymi zmianami.

§3
Skróty i pojęcia stosowane w dokumencie
PZHT – Polski Związek Hokeja na Trawie
KZ- Komisja Zawodnicza
PKOL- Polski Komitet Olimpijski
MKOL- Międzynarodowy komitet Olimpijski
EHF- Europejska Federacja Hokeja na Trawie
FIH- Międzynarodowa Federacja Hokeja na Trawie
Członek KZ- Członek Komisji Zawodniczej
Członek PZHT- członek Polskiego Związku Hokeja na Trawie
Opiekun KZ- członek Zarządu PZHT, pełniący funkcje koordynatora pomiędzy Komisją
Zawodniczą a Polskim Związkiem Hokeja na Trawie oraz mentora Komisji Zawodniczej.

Zawodnik – osoba uprawiająca hokej na trawie i posiadająca licencję zawodnika uczestnicząca
we współzawodnictwie sportowym w hokeju na trawie
Hokej na trawie – dyscyplina sportowa, obejmująca wszystkie jej odmiany.
Kadra narodowa – grupa zawodników zakwalifikowanych przez Zarząd PZHT i zgłoszonych do
ministra właściwego ds. sportu, jako członkowie kadry narodowej w hokeju na trawie
wszystkich kategorii wiekowych
Reprezentacja narodowa – grupa zawodników zatwierdzonych przez Zarząd PZHT do udziału
w zawodach rangi mistrzowskiej.

§4
Podstawa działania
1. Komisja Zawodnicza Polskiego Związku Hokeja na Trawie jest organem opiniodawczodoradczym Zarządu PZHT, reprezentującym zawodników zrzeszonych w strukturach
PZHT.
2. Zadaniem Komisji jest pełnienie funkcji łącznika pomiędzy zawodnikami hokeja na
trawie w Polsce a PZHT.
3. Zadaniem członków jest poszukiwanie i dostarczanie informacji na temat potrzeb
i bieżących spraw dotyczących zawodników uprawiających hokej na trawie w Polsce.
4. W ramach swojej działalności Komisja Zawodnicza:
a. Rozwija i promuje inicjatywy dla sportowców w obszarze zdrowia, opieki
społecznej, mediów społecznościowych.
b. Wspiera rozwój i przebieg kariery zawodników.
c. Współpracuje z Komisją Sportowców PKOl, MKOL, EHF, FIH i innymi
organizacjami sportowymi celem wymiany informacji i badań w zakresie
rozwoju hokeja na trawie.
d. Przeprowadza ankiety wśród zawodników i trenerów na temat działalności
Polskiego Związku Hokeja na Trawie.
e. Podejmuje inicjatywy dotyczące promocji dyscypliny Hokeja na Trawie w
Polsce.
f. Przeprowadza wybory do Komisji Zawodniczej.

5. Komisja działa zgodnie z niniejszym Regulaminem, Statutem Polskiego Związku Hokeja
na Trawie, Ustawie o sporcie, uchwałami władz Polskiego Związku Hokeja na Trawie,
oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§5
Skład i sposób powoływania Komisji Zawodniczej
1. Komisja składa się z 3 do 9 członków. O ilości członków decyduje Zgromadzenie Komisji
zawodniczej.
2. Jej członkowie wybierani są na czteroletnią kadencję, która trwa tyle lat co kadencja
Zarządu PZHT.
3. Zasady powoływania pierwszej KZ PZHT są określone w załączniku nr 1 do niniejszego
regulaminu.
4. Zdolność Zgromadzenia KZ do głosowania jest możliwa przy obecności minimum 10
przedstawicieli środowiska zawodniczek i zawodników w Polsce,( 5 osób z klubów
seniorek, 5 osób z klubów seniorów).
5. Członkami Komisji mogą być wyłącznie czynni zawodnicy, posiadający licencję
zawodnika PZHT po osiągnięciu 18 roku życia a nie starszymi niż 39 lat.
6. Komisja Zawodnicza wybierana jest podczas Zgromadzenia KZ w głosowaniu tajnym na
okres kadencji w roku, w którym odbywa się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne
Zgromadzenie Delegatów PZHT - nie później niż 3 miesiące od wyboru Zarządu PZHT
nowej kadencji.
7. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów w trybie online.
8. Prawo zgłaszania zawodników do Komisji Zawodniczej posiadają kluby zrzeszone
w Polskim Związku Hokeja na Trawie oraz Zarząd PZHT.
9. Skład Komisji stanowią:
a. Przewodniczący
b. 2 wiceprzewodniczących
c. Członkowie
10. Wybrani członkowie Komisji Zawodniczej dokonują między sobą przydziału funkcji
jakie pełnić będą w trakcie kadencji.

11. Zarząd KZ konstytuuje się w trakcie Zgromadzenia KZ, w obecności Prezesa PZHT,
Sekretarza Generalnego PZHT, Opiekuna KZ.
12. Wszystkie osoby uczestniczące w Zgromadzeniu KZ mają prawo głosowania.
13. Sposób wyborów oraz ich termin ustala Komisja Zawodnicza po zatwierdzeniu przez
Zarząd PZHT.
14. Członkostwo w KZ wygasa na skutek:
a. Rezygnacji członka.
b. Nieusprawiedliwionej nieobecności członka Zarządu na trzech kolejnych
zebraniach, na wniosek przewodniczącego.
c. Odwołania z powodu działalności niezgodnej z obowiązującym prawem,
regulaminami lub uchwałami władz Związku.
d. Śmierci członka.
15. Komisja Zawodnicza ma prawo kooptacji w miejsce członków, którzy ustąpili
w czasie kadencji:
a. zgłoszenie kandydata następuje :
- na wniosek ustępującego członka KZ,
- na wniosek członka KZ,
- na wniosek klubu zrzeszonego w PZHT ,
po ogłoszeniu tej informacji przez PZHT w mediach społecznościowych, na
maile klubowe i na stronie internetowej PZHT.
b. W ciągu kadencji dopuszcza się dokooptację maksymalnie 3 osób.
c. Dokooptacja członka Komisji odbywa się na podstawie wyniku głosowania
przeprowadzonego na zebraniu Komisji Zawodniczej przez uzyskanie
większości głosów.
d. Przeprowadzone zmiany w składzie Komisji podlegają zatwierdzeniu przez
Zarząd PZHT.
e. Brak odpowiedzi Zarządu PZHT w terminie 14 dni od daty nadesłania informacji
o zmianach w składzie Komisji jest równoznaczne z akceptacją Zarządu.
f. W przypadku rezygnacji osób funkcyjnych Komisji na Zgromadzeniu KZ
przeprowadza się głosowanie w sprawie przydziału funkcji spośród obecnych
członków KZ. Decyduje większość głosów.

§6
Posiedzenia Komisji Zawodniczej
1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
2. Posiedzenie jest zwoływane przez przewodniczącego, opiekuna KZ, bądź na wniosek
jednego z członków Komisji.
3. Zdolność posiedzenia KZ uznaje się w obecności ½ członków KZ.
4. Spotkania odbywają się w trybie online, lub stacjonarnie.
5. Informacja o spotkaniu Komisji (termin, godzina, miejsce) wraz z planem posiedzenia
powinna zostać wysłana przez przewodniczącego najpóźniej 5 dni przed spotkaniem.
W sytuacjach wyjątkowych termin ten nie obowiązuje.
6. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
7. Protokół powinien zawierać ustalony porządek obrad, treść uchwał, wyniki głosowania
nad poszczególnymi uchwałami.
8. Komisja podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków, a w
przypadku równej liczby głosów głos decydujący należy do przewodniczącego.
9. W zebraniach Komisji mogą uczestniczyć zaproszeni goście i członkowie Zarządu PZHT.

§7
Prawa
1. Funkcjonowanie Komisji Zawodniczej koordynuje opiekun KZ:
a. Opiekun KZ ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich spotkaniach KZ i
wspierać jej działania.
b. Opiekun Komisji Zawodniczej może zostać odwołany jedynie w przypadku
konfliktu z prawem (sprawy karne), umyślne działanie na szkodę PZHT, KZ i
zawodników.
2. Przewodniczący lub wskazany przez niego członek Komisji Zawodniczej może
uczestniczyć w zebraniach Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Trawie z głosem
doradczym w sprawach dotyczących działań KZ.

3. Komisja Zawodnicza ma prawo zgłosić kandydaturę na członka Zarządu Polskiego
Związku Hokeja na Trawie.
4. Członkowie Komisji Zawodniczej mają prawo do bezpłatnego wstępu na zawody hokeja
na Trawie, organizowane przez PZHT na terenie całej Polski.
5. PZHT w razie potrzeby może wyznaczyć członka komisji zawodniczej do
reprezentowania Polskiego Związku na imprezach sportowych, po zgodzie
zgromadzenia KZ.
6. Prawo do zgłoszenia wnioskowanych zmian w Statucie PZHT, regulaminach Polskiego
Związku Hokeja na Trawie.
7. Współpraca z władzami Polskiego Związku Hokeja na Trawie w zakresie spraw
socjalno- bytowych zawodników.
8. Prawo do składania wniosków do PZHT o dofinansowanie działalności KZ.
9. Prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwrot kosztów, związany z działaniami KZ na rzecz
Hokeja na Trawie określonymi harmonogramem prac Komisji w danym roku
kalendarzowym zatwierdzonym przez Zarząd PZHT.
10. Prawo do zmian w Regulaminie Komisji Zawodniczej i ich zatwierdzenia przez Zarząd
PZHT najpóźniej 30 dni od dnia zgłoszenia zmiany. W sytuacjach wyjątkowych, taka
możliwość istnieje do 7 dni od dnia zgłoszenia.
11. Brak odpowiedzi Zarządu PZHT na zgłoszenie wniosku po upływie terminu 14 dni od
daty wpływu wniosku uznaje się jako zaakceptowany.
12. Przewodniczący, oraz opiekun KZ mają prawo składania wniosku o zmianę w
Regulaminie Komisji podczas spotkania KZ. Wniosek podlega głosowaniu i po jego
przyjęciu większością głosów przekazany Zarządowi PZHT.
13. Prawo do umieszczenia na stronie PZHT w zakładce wszystkich aktualnych informacji o
działaniach Komisji Zawodniczej.

§8
Obowiązki
1. Reprezentowanie spraw zawodników wobec władz Polskiego Związku Hokeja na
Trawie.
2. Przekazywanie informacji do PZHT dotyczących bieżących działań KZ celem
umieszczenia na stronie internetowej PZHT, w zakładce Komisja Zawodnicza.
3. Współpraca z kadrą trenersko-instruktorską w realizacji zadań szkoleniowych.
4. Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów zawodników.
5. Wnioskowanie o pomoc dla wyróżniających się zawodników w zdobywaniu kwalifikacji
instruktorskich i trenerskich.
6. Stawanie w obronie poszanowania godności i szacunku dla każdego człowieka.
7. Inne obowiązki wynikają z §4, punkt 4 tego regulaminu.

§9
Interpretacja i moc dokumentu
1. Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Polskiego Związku Hokeja
na Trawie.
2. Regulamin Komisji Zawodniczej jest ważny po zatwierdzeniu przez Zarząd Polskiego
Związku Hokeja na Trawie.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Trawie
uchwałą z dnia 21.01.2022r i obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

