Uchwała Zarządu PZSW nr 4/01/2017
Uchwała dotycząca opłat za licencje w roku 2017:
Od roku 2017 zostają ujednolicone stawki dla wszystkich dyscyplin zrzeszonych w Polskim
Związku Sportów Wrotkarskich.
Składka członkowska – 400 zł
Opłata za wstąpienie do PZSW – 100 zł
Licencje zawodnicze:
- senior – 30zł
- junior – 20zł
- masters/fitness – 20zł
- dzieci – 5zł (2006 i młodsi)
- sędzia, trener, kierownik drużyny – 30zł
Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach organizowanych przez PZSW muszą
posiadać licencje.
Termin wykupienia licencji 31.03.2017 – po tym terminie opłaty wzrastają o 100%. Nie
dotyczy to nowych klubów i zawodników, do tej pory niezrzeszonych w PZSW - dla nich
stawki są normalne przez cały rok.
Licencje masters/fitness są dedykowane dla zawodników powyżej 30 roku życia oraz osób
dorosłych nie biorących do tej pory udziału we współzawodnictwie organizowanym przez
PZSW i nie posiadających w latach ubiegłych licencji.
Kluby zgłaszające zawodników muszą posiadać ich pisemne deklaracje przynależności do
klubu.
Ankieta i wniosek o licencje dla klubów zrzeszonych w PZSW oraz dla kandydatów na
członków PZSW znajdują się na stronie www.pzsw.org Istnieje możliwość przesłania
wniosku również drogą mailową.
Przypominamy, że o licencje trenerskie mogą się ubiegać tylko osoby, które posiadają
stopień przynajmniej instruktora z wrotkarstwa.
Prosimy o korzystanie z nowych wzorów wniosków o licencje, co usprawni działanie biura,
wnioski na starych drukach nie będą przyjmowane.
Wnioski o licencje wypełniamy w formacie Excel, nie zmieniając żadnych kolumn ani
formatu. W przypadku większej ilości niż 20 pozycji prosimy o wypełnienie na większej
ilości list, a nie dodawanie kolumn do formularza.
Ankietę przesyłamy w formie skanu na biuro@pzsw.org bądź w oryginale na adres biura
PZSW: ul.Inspektowa 1 pok. 109, 02-711 Warszawa. Ankieta musi być podpisana przez
upoważnionych przedstawicieli klubu.
*Dla najlepszych zawodników klasyfikacji generalnej PP 2016 jazdy szybkiej wprowadza się
specjalne licencje „elity” – pięciu najlepszych zawodników i 3 najlepsze zawodniczki tj.:
Aleksandra Goss, Aniela Dymiszkiewicz, Magdalena Czusz, Bartosz Chojnacki, Wojciech
Baran, Mateusz Solga, Jan Świątek i Jakub Kościuk mają prawo wykupić licencje w cenie
200zł i są wtedy zwolnieni z opłat startowych we wszystkich imprezach z cyklu Pucharu
Polski. Zawodnicy Ci mają także priorytet podczas ustawienia na starcie we wszystkich
zawodach cyklu w 2017 roku.
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