Regulamin działalności
Kolegium Sędziów Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego

Rozdział I
Charakter działalności Kolegium
§1
Kolegium Sędziów Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego, zwane dalej Kolegium, jest
organem doradczym Zarządu Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego (zwanego dalej:
MWZKol).
§2
1. Kolegium działa na podstawie Statutu MWZKol oraz niniejszego Regulaminu.
2. Terenem działalności Kolegium jest teren działalności MWZKol.
Rozdział II
Cele i zakres działalności Kolegium
§3
Celem Kolegium jest:
1. kierowanie całokształtem działalności sędziowskiej,
2. popularyzacja przepisów Międzynarodowej Unii Kolarskiej (dalej: UCI) i Polskiego Związku
Kolarskiego (dalej: PZKol),
3. zapewnienia sprawnego i zgodnego z przepisami UCI i PZKol sposobu przeprowadzania
wyścigów kolarskich.
§4
Kolegium realizuje swoje cele i zadania w szczególności poprzez:
1. prowadzenie ewidencji sędziów MWZKol,
2. delegowanie sędziów na wyścigi z kalendarza MWZKol oraz wyścigi z kalendarza UCI lub
PZKol, organizowane na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie z zasadami
określonymi przez Kolegium Sędziów PZKol (zwanego dalej: KS PZKol),
3. opiniowanie regulaminów wyścigów z kalendarza MWZKol,
4. szkolenie sędziów MWZKol,
5. popularyzację przepisów UCI i PZKol wśród zawodników, trenerów i innych uczestników
wyścigów kolarskich,
6. organizację egzaminów na klasy sędziowskie „S” (sędziego) oraz „O” (sędziego
okręgowego),
7. typowanie kandydatów do egzaminów na klasę sędziego narodowego, organizowanych
przez KS PZKol,
8. bieżąca współpraca z KS PZKol oraz kolegiami sędziów okręgowych związków kolarskich,
9. wnioskowanie do Zarządu MWZKol o nadanie sędziom wyróżnień sędziowskich za
długoletnią pracę sędziowską, tytułu sędziego honorowego oraz innych odznaczeń
sportowych,
10. rozpowszechnianie przepisów UCI i PZKol wśród sędziów, zawodników, trenerów
i organizatorów imprez,
11. opracowanie sprawozdań z działalności Kolegium,
12. współpraca z Zarządem MWZKol i jego Komisjami na rzecz rozwoju i popularyzacji
kolarstwa,
13. zwoływanie walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Kolegium.
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§5
Regulamin działalności Kolegium jest opracowywany przez Kolegium.
Regulamin działalności Kolegium jest zatwierdzany w formie uchwały przez Zarząd MWZKol.
Projekty uchwał dotyczących regulaminu działalności Kolegium przedstawia Zarządowi
MWZKol Przewodniczący Kolegium lub wyznaczony przez niego członek Kolegium.
Projekty uchwał dotyczących działalności Kolegium są konsultowane z sędziami MWZKol.
Rozdział III
Sędziowie MWZKol

§6
1. Członkiem Kolegium może być każdy sędzia MWZKol, niezależnie od posiadanej klasy
sędziowskiej, który posiada aktualną licencję sędziowską na dany rok.
2. Sędzią MWZKol jest sędzia, którego miejsce zamieszkania znajduje się na terenie województwa
mazowieckiego lub który zadeklaruje chęć działalności sędziowskiej w ramach struktur KS
MWZKol.
3. Sędzią MWZKol nie może być sędzia, który jednocześnie pozostaje sędzią innego okręgowego
związku kolarskiego.
Rozdział IV
Skład i wybory Kolegium
§7
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Kolegium składa się z 3 członków.
Pracami Kolegium kieruje przewodniczący Kolegium.
Kolegium podejmuje decyzję większością głosów.
W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem wiążące są decyzje podejmowane przez
Kolegium.
§8
1. Przewodniczący Kolegium oraz Członkowie Kolegium są wybierani podczas walnego zebrania
sprawozdawczo-wyborczego, zwanego dalej: zebraniem.
2. Zebranie jest zwoływane nie rzadziej niż raz na cztery lata.
3. Delegatami na zebranie są wszyscy sędziowie MWZKol niezależnie od posiadanej klasy
sędziowskiej, posiadający aktualną licencję sędziowską na dany rok, w tym sędziowie
honorowi.
4. Sędziowie honorowi nie mają prawa głosu w głosowaniach.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad zebrania, Kolegium zawiadamia sędziów minimum 14 dni
przed terminem zebrania za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub strony internetowej
MWZKol.
6. Zebranie może zostać zwołane na wniosek sędziów MWZKol w przypadku, gdy wniosek
zostanie podpisany przez 2/3 sędziów MWZKol posiadający aktualną licencję sędziowską na
dany rok (nie wliczając sędziów honorowych).
7. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanej w ust. 6, Przewodniczący Kolegium
zobowiązany jest do zwołania zebrania w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty
wpłynięcia wniosku.
§9
1. W zawiadomieniu, o którym mowa w § 8 ust. 5, podaje się dwa terminy zebrania.
2. W I terminie, zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej 50% sędziów MWZKol
posiadających licencję na danych rok (nie wliczając sędziów honorowych).
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3. W II terminie, zebranie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych sędziów MWZKol
posiadających licencję na danych rok.
§ 10
1. Zebranie jest prowadzone przez Przewodniczącego zebrania.
2. Przewodniczący zebrania jest wybierany przez wszystkich delegatów uczestniczących
w zebraniu.
3. Przewodniczący zebrania jest wybierany w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
4. W przypadku równej liczby głosów, dotychczasowy Przewodniczący Kolegium wskazuje
Przewodniczącego zebrania spośród kandydatów, którzy uzyskali ex aequo największą liczbę
głosów.
§ 11
Podczas zebrania odbywa się:
1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności dotychczasowych władz Kolegium,
2. wybór Przewodniczącego Kolegium,
3. wybór członków Kolegium,
4. rozpatrywanie wytycznych dla działalności Kolegium i sędziów MWZKol na następną
kadencję,
5. rozpatrywanie propozycji zmian w Regulaminie Kolegium,
6. rozpatrywanie wniosków o nadanie tytułu honorowego Przewodniczącego Kolegium.
§ 12
1. Przewodniczący Kolegium wybierany jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością
głosów.
2. W przypadku nieosiągnięcia przez żadnego z kandydatów bezwzględniej większości głosów w I
turze głosowania, organizowana jest II tura głosowania z udziałem dwóch kandydatów, którzy
uzyskali największe poparcie w I turze.
3. W przypadku równej liczby głosów w II turze, dotychczasowy Przewodniczący Kolegium
wskazuje nowego Przewodniczącego.
§ 13
1. Członkowie Kolegium wybierani są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów, nowo wybrany Przewodniczący Kolegium ma głos
decydujący przy wyborze Członków Kolegium.
Rozdział V
Ustąpienia Członków Kolegium
§ 14
1. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego Kolegium, zwołuje się zebranie w terminie nie
późniejszym niż 3 miesiące od daty ustąpienia.
2. Do tego czasu, pracami Kolegium kieruje wskazany przez ustępującego Przewodniczącego
Członek Kolegium.
§ 15
1. W przypadku ustąpienia Członka Kolegium, Przewodniczący Kolegium ma prawo wskazać
w jego miejsce nowego Członka, po uzyskaniu jego akceptacji.
2. Liczba dokooptowanych w ten sposób Członków Kolegium nie może przekroczyć 1.
3. W przypadku ustąpienia obu Członków Kolegium pochodzących z wyboru, zwołuje się zebranie
w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty ustąpienia drugiego z nich.
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