Przepisy dotyczące licencji dla zawodników startujących w zawodach
wspinaczki sportowej PZA
Na podstawie Statutu PZA Rozdział 4 punkt 21 podpunkt 10, 11 i 14 postanawia się co następuje:
§ 1.

Informacje ogólne
W rozumieniu niniejszych przepisów:
1. Zawodnik – oznacza osobę uprawiającą systematycznie dyscyplinę wspinaczki sportowej i
biorącą udział we współzawodnictwie organizowanym przez PZA, okręgowe związki
wspinaczki sportowej, kluby lub inne podmioty.
2. Klub sportowy – oznacza podmiot, będący członkiem PZA, spełniającym wymogi, określone
we właściwych przepisach PZA.
3. Sezon – oznacza odpowiednio okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
4. Organ wydający licencję i kartę zawodnika – Komisja Wspinaczki Sportowej PZA
5. Licencja – indywidualny numer licencyjny przypisany zawodnikowi zarejestrowanemu w
systemie PZA,
6. Karta licencji - fizyczny dokument w postaci karty wydawanej zawodnikowi
zarejestrowanemu w systemie PZA jako zawodnik we wspinaczce sportowej.
W zawodach wspinaczki sportowej objętych systemem rozgrywek ustalonych przez PZA (klasyfikacje)
mogą brać udział jedynie zawodnicy zgłoszeni do nich zgodnie z niniejszymi przepisami.
W rozgrywkach prowadzonych przez PZA klub mogą reprezentować wyłącznie zawodnicy
posiadających licencję zawodnika ważną na dany sezon.
§ 2.

Zasady wydawania licencji
1. O wydanie licencji zawodnika mogą ubiegać się tylko i wyłącznie obywatele Polski,
2. Warunkiem wydania licencji zawodnika jest utworzenie (posiadanie) konta na stronie
internetowej PZA. Warunkiem koniecznym do założenia konta na stronie internetowej PZA
jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Alpinizmu,
3. Wnioskowanie o wydanie licencji jest równoznaczne ze zobowiązaniem się zawodnika do
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym we wspinaczce sportowej, wykonywania
przewidzianych w przepisach obowiązków zawodnika i do przestrzegania warunków
uprawiania wspinaczki sportowej zgodnie z aktualnymi przepisami PZA,
4. Zawodnicy posiadający licencję zawodnika PZA zobowiązani są do znajomości aktualnie
obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących współzawodnictwa we wspinaczce
sportowej,
5. Wszystkie przepisy, regulaminy i dokumenty dotyczące współzawodnictwa we wspinaczce
sportowej dostępne są na stronie internetowej PZA,
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6. Dodatkowo Klub macierzysty składa raz w roku (nie później niż w dniu startu w pierwszych
zawodach w danym sezonie) oświadczenie o wpisaniu zawodnika w poczet jego członków
oraz niezaleganiu przez niego w składkach,
7. Klub i zawodnik ponoszą pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w
złożonych dokumentach,
8. Zawodnik może być zgłoszony tylko przez jeden klub.
§ 3.

Kategorie wiekowe
Kategorie wiekowe w których wydawane są licencje zawodnika PZA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Seniorzy – powyżej 20 lat,
Młodzieżowcy – 18 albo 19 lat,
Juniorzy – 16 albo 17 lat,
Juniorzy młodsi – 14 albo 15 lat,
Młodzicy – 12 albo 13 lat,
Dzieci – 10 albo 11 lat,
Dzieci młodsze – poniżej 9 lat.
§ 4.

Opłaty za licencję zawodnika
Opłaty za licencję (wydanie lub wznowienie) wnoszone są co roku. Opłata za roczną licencję zawodnika
dla danej kategorii wiekowej ustalona jest w tabeli opłat PZA i opublikowana na stronie internetowej
związku. Dotyczy to również opłaty za wydanie duplikatu karty.
§ 5.

Odstępstwa
1. Dopuszcza się start zawodnika w rundzie eliminacyjnej, nieposiadającego licencji, w
zawodach Pucharów Regionalnych i zawodach Pucharu Dzieci i Dzieci Młodszych, pod
warunkiem rejestracji w systemie, po dopełnieniu wszystkich formalności i uiszczeniu opłaty
(jeżeli takowa jest wymagana), jednak nie później niż w dniu zawodów. W przypadku
zawodów PDiDM taki zawodnik nie będzie klasyfikowany w rankingu końcowym danego
cyklu.
2. Dopuszcza się start zawodnika w rundzie eliminacyjnej, nieposiadającego licencji w zawodach
pucharu i mistrzostw Polski, w kategoriach młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec,
senior, pod warunkiem rejestracji w systemie, po dopełnieniu wszystkich formalności i
uiszczeniu opłaty (jeżeli takowa jest wymagana), jednak nie później niż w dniu zawodów.
Jednak tacy zawodnicy startują poza konkurencją, co oznacza, że nie będą klasyfikowani w
wynikach i rankingach PZA.
§ 6.

Postanowienia końcowe
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZA.
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