
Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych 

obowiązujący w Polskiej Federacji Łodzi Smoczych. 
 
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 Polskiej Federacji Łodzi Smoczych. 

 

§ 1 

Regulamin stosuje się do wszystkich uprawiających łodzie smocze i chcących uczestniczyć we  
współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polską Federację Łodzi Smoczych. 

 

§ 2 

Posiadanie licencji stanowi warunek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez Polską Federację  Łodzi Smoczych. Jest jednocześnie potwierdzeniem 

przynależności zawodnika do danego klub ( w przypadku zmiany klubu  , zawodnik musi wystąpić o 

nowa licencję). 

 

§ 3 

Organem uprawnionym do przyznawania i pozbawiania  licencji jest Komisja Licencji, PFŁS zwana 

dalej Komisją  

  

1. Licencję przyznaje się na pisemny wniosek (wg załączonego wzoru) zainteresowanej osoby, 

składany za pośrednictwem klubu sportowego, którego wnioskodawca jest członkiem. 

2.  Organ przyznający prowadzi ewidencję przyznanych licencji oraz ewidencję prawomocnych 

decyzji o odmowie przyznania i pozbawiania licencji. 

 

§ 4 

1. Licencja jest ważna na dwa pełne lata kalendarzowe (rok daty wystawienia i rok kolejny). 

2. Polska Federacja Łodzi Smoczych za przyznanie licencji pobiera opłatę w wysokości: 

 junior      15  PLN     ( do końca roku w którym kończy 18 lat)   zmiana  treści tego pkt. z 

dniem z dniem 01. 01.2012 

 senior      20  PLN    zmiana treści z dniem 01.01.2012 

  Nowe brzmienie pkt. 2.   oraz  wysokości opłat  od 01.01.2012 r. 

2. Polska Federacja Łodzi Smoczych za przyznanie licencji pobiera opłatę w wysokości: 

 za nową licencję zawodniczą wystawioną po raz pierwszy :  20 PLN. 

 za wystawienie nowej licencji dla zawodników którym skończyła się ważność licencji : 

20 PLN. 

 za nową licencję zawodnika który zmienił  klub : 30 PLN. 

Za wydanie wtórnika pobierana będzie opłata w wysokości 40 PLN  

 

§ 5 

1. Komisja pozbawia Zawodnika licencji w przypadku:  

a) orzeczenia przez Poradnię Sportowo-Lekarską niezdolności do uprawiania smoczych łodzi 

lub kajakarstwa,  

b) rażącego nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej, 

c) rażącego naruszania obowiązków zawodniczych, 

d) przekroczenia  przepisów antydopingowych, 

e) odmowy poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim. 

f) Zachowań sprzecznych ze Statutem Polskiej federacji Łodzi Smoczych. 

2. Pozbawienie licencji wymaga uzasadnienia. 

 

§ 6 

Organem odwoławczym w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji jest Zarząd Polskiej 

Federacji Łodzi Smoczych. 



 

§ 7 

1. Prawo dokonywania zmian w regulaminie oraz jego interpretacja przysługuje Zarządowi Polskiej 

Federacji Łodzi Smoczych. 

2. Regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia przez Zarząd PFŁS od dnia 22.10.2009 

 

Zmianę treści  § 4  pkt. 2    uchwalił  Zarząd PFŁS na posiedzeniu w dniu 19.11.2011  i  

obowiązuje od  01.01.2012 roku. 
 

UWAGA  

Opłaty za licencję  wnoszą na konto Federacji Kluby  a nie indywidualnie zawodnicy. 

 

 

. 

 


