
 

R E G U L A M I N 
Okręgowego Kapitanatu Sportowego PZW w Tarnowie 

 

 
§ 1 

Okręgowy Kapitanat Sportowy Polskiego Związku Wędkarskiego jest organem powołanym przez Zarząd 
Okręgu PZW powołaną w oparciu o § 46 pkt. 10, § 67, § 68 Statutu Związku, zajmuje się realizacją zadań 
statutowych w zakresie rozwoju i organizacji sportu wędkarskiego i działa na podstawie niniejszego 
regulaminu. 

 
§ 2 

Okręgowy Kapitanat Sportowy realizuje zadania Polskiego Związku Wędkarskiego w zakresie sportu 
w następujących dyscyplinach: 
- wędkarstwo spławikowe, 
- wędkarstwo muchowe, 
- wędkarstwo spinningowe, 
- wędkarstwo podlodowe. 

 
§ 3 

Okręgowy Kapitanat Sportowy prowadzi swoją działalność zgodnie z: 
- ogólnymi przepisami sportowymi obowiązującymi w kraju, 
- postanowieniami Statutu i regulaminami Polskiego Związku Wędkarskiego, 
- uchwałami Zarządu Okręgu PZW, 
- własnymi decyzjami. 

 
§ 4 

Do zadań Okręgowego Kapitanatu Sportowego należy: 
1) inicjowanie, opracowywanie lub opiniowanie projektów uchwał lub innych dokumentów Zarządu 
Okręgu z zakresu sportu wędkarskiego, 
2) badanie, analiza i ocena sportu wędkarskiego w Okręgu oraz opracowywanie planów oraz 
programów rozwoju dyscyplin wymienionych w § 2 i rocznych sprawozdań z działalności OKS, 
3) opracowywanie komunikatów i harmonogramów zawodów wędkarskich na szczeblu Okręgu oraz 
koordynowanie ich organizacji, 
4) wdrażanie nowoczesnych metod szkolenia sportowego i analiza ich wyników, 
5) występowanie z wnioskami do Zarządu Okręgu PZW w sprawach: 
a) rocznego terminarza okręgowych imprez wędkarskich, 
b) rocznego preliminarza budżetowego Okręgu w sporcie kwalifikowanym, 
6) rozpatrywanie protestów, odwołań i sporów oraz wydawanie orzeczeń i decyzji w sprawach 
prowadzonych dyscyplin wymienionych w § 2, zgodnie z obowiązującym w sporcie wędkarskim 
przepisami, 
7) podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania sponsorów dla prowadzonych dyscyplin sportu 
wędkarskiego oraz wyszukiwanie innych źródeł finansowania tych dyscyplin, za zgodą zarządu PZW, 
Prezesa, 
8) analizowanie dochodów i wydatków w ramach rocznego preliminarza budżetowego OKS i podejmowanie 
działań i decyzji dla racjonalizacji wydatków i maksymalizowania dochodów, 
9) wykonywanie innych prac i czynności zleconych przez zarząd Okręgu. 

 
§ 5 

Do uprawnień Okręgowego Kapitanatu Sportowego należy: 
1) szkolenie oraz wnioskowanie do Zarządu Okręgu o nadanie licencji sędziego klasy podstawowej 
i okręgowej w dyscyplinach wędkarskich, 
2) zatwierdzanie składów zespołów sędziowskich zawodów okręgowych oraz analiza i ocena ich 
pracy, 
3) zatwierdzanie regulaminów sportowych Mistrzostw Okręgu, 
4) weryfikacje wyników Mistrzostw Okręgu i zawodów z cyklu Grand Prix, 
5) nakładanie kar za przewinienia sportowe w oparciu o „Przepisy dyscyplinarne sportu wędkarskiego” 
uchwalone przez ZG PZW 

 
§ 6 

Decyzje Okręgowego Kapitanatu Sportowego podjęte w zakresie jego uprawnień są wiążące. 
Odwołania od tych decyzji mogą być wnoszone wyłącznie do Zarządu Okręgu PZW. 
Odwołania wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem OKS. 
 
 

 



 

§ 7 
1. Okręgowy Kapitanat Sportowy składa się z nie więcej niż 20 członków, w tym Przewodniczącego. 
2. Skład Okręgowego Kapitanatu Sportowego zatwierdza Zarząd Okręgu PZW. 
3. W skład Okręgowego Kapitanatu Sportowego wchodzą przedstawiciele dyscyplin wymienionych w § 2. 
4. Kadencja Okręgowego Kapitanatu Sportowego trwa przez okres trwania kadencji Zarządu Okręgu, a 
członkowiepełnią swoje obowiązki do czasu określenia przez Zarząd Okręgu PZW ostatecznego składu 
nowego OKS. 
5. Zarząd Okręgu PZW ma prawo odwołania poszczególnych osób wchodzących w skład OKS - na 
ich wniosek, na wniosek OKS lub z własnej inicjatywy, w uzasadnionych przypadkach. 
6. Okręgowy Kapitanat Sportowy wnioskuje do Zarządu Okręgu PZW o dokooptowanie nowych 
członków w miejsce tych, którzy ubyli ze składu OKS w czasie kadencji. 
7. W ramach Okręgowego Kapitanatu Sportowego działa kolegium sędziowskie. 

 
§ 8 

1. Posiedzenia Okręgowego Kapitanatu Sportowego odbywają się w miarę potrzeb. 
2. Posiedzenia Okręgowego Kapitanatu Sportowego zwołuje i na nich przewodniczy Przewodniczący 
lub zastępujący go wiceprzewodniczący na 7 dni przed terminem, 
3. Przewodniczący OKS na zaproszenie Prezesa lub vice-prezesa okręgu bierze udział w zebraniu zarządu 
w sprawach istotnych dla działalności sportowej i organizacyjnej z głosem doradczym. 

 
§ 9 

Wnioski Okręgowego Kapitanatu Sportowego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu 
jawnym. W przypadku równej ilości głosów przeprowadza się ponowne głosowanie po doprecyzowaniu 
wniosku. 

 
§ 10 

1. Wszystkie posiedzenia Okręgowego Kapitanatu Sportowego są protokołowane. 
2. Protokół podpisuje przewodniczący i osoba protokołująca. 
3. Protokół odczytuje się na następnym posiedzeniu poddając jego przyjęcie pod głosowanie. 
Zgłoszone poprawki podlegają przegłosowaniu. 
4. Obecni na posiedzeniu podpisują listę obecności. 
5. Obsługę biurową pracy Okręgowego Kapitanatu Sportowego zapewnia biuro Zarządu Okręgu PZW, 
zgłoszoną nie później niż 72 godziny przed organizacją imprez wędkarskich. 

 
§ 11 

1. Okręgowe Kolegium Sędziowskie składa się z 3 członków wybranych ze składu OKS-u. 
2. Członkiem Kolegium może zostać członek posiadający minimum okręgowe uprawnienia sędziowskie. 
3. Członkowie Kolegium ze swojego składu wybierają Przewodniczącego i sekretarza. 
 

 
§ 12 

Do zadań Okręgowego Kolegium Sędziowskiego należy : 
- prowadzenie szkoleń sędziowskich 
- prowadzenie egzaminów na sędziego dyscyplin wędkarskich klasy podstawowej i okręgowej 
- weryfikacja działalności sędziów 
- przedstawienie OKS propozycji obsady sędziowskiej zawodów. 
 

§ 13 
W okresie między zebraniami OKS działa prezydium w składzie 5-cio osobowym (przewodniczący OKS, 
w-ce przewodniczący OKS, sekretarz OKS, 2 członków) wybrane na pierwszym posiedzeniu OKS 
 

§ 14 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu . 

Uchwała Zarządu Okręgu z dnia 10.06.2015 105/2015 


