Zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 17/E/2018
z dnia 27.04.2018 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMITETU TECHINCZNEGO PŁYWANIA SYNCHRONICZNEGO
ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, CHARAKTER PRAWNY
§ 1.
Komitet Techniczny Pływania Synchronicznego, zwany dalej „Komitetem”, działa w
strukturze organizacyjnej Polskiego Związku Pływackiego, zwanego dalej PZP, na podstawie §
51 pkt 1 lit. d Statutu PZP.
§ 2.
1. Komitet działa na podstawie Statutu Polskiego Związku Pływackiego, niniejszego
regulaminu, przepisów, regulaminów i uchwał PZP oraz w ramach powszechnie
obowiązującego prawa.
2. Organem nadzorującym działalność Komitetu jest Zarząd PZP.
§ 3.
1. Komitet nie posiada osobowości prawnej.
2. Terenem działania Komitetu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Komitet jest ciałem doradczym PZP, podejmowane przez niego decyzje nie mogą
wywoływać skutków prawnych za wyjątkiem tych zatwierdzonych przez Zarząd PZP.
§ 4.
Komitet działa w zakresie pływania synchronicznego.
ROZDZIAŁ II
CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA
§ 5.
Do zadań Komitetu należy:
1) upowszechnianie i promocja pływania synchronicznego;
2) organizowanie, na zlecenie i w imieniu PZP, zawodów mistrzowskich w pływaniu
synchronicznym na terenie kraju, w tym ustalanie projektu kalendarza zawodów;
3) gromadzenie dokumentacji dotyczącej zawodów pływania synchronicznego w Polsce;
4) reprezentowanie interesów pływania synchronicznego przed Zarządem PZP oraz na
spotkaniach z przedstawicielami władz sportowych;
5) typowanie działaczy, trenerów i zawodników do wyróżnień sportowych, celem
przedłożenia wniosku o wyróżnienie właściwym organom PZP;
6) rekomendowanie Zarządowi PZP kandydatów na trenerów Kadr Narodowych w
poszczególnych kategoriach wiekowych oraz programów szkolenia Kadr Narodowych.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO
§ 6.
Członkami Komitetu są kluby sportowe zrzeszone w PZP, prowadzące szkolenie
sportowe w pływaniu synchronicznym i uczestniczące we współzawodnictwie sportowym
organizowanym przez PZP.
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§ 7.
Członkowie Komitetu zobowiązani są do:
1) przestrzegania postanowień regulaminu Komitetu, Statutu PZP oraz uchwał, regulaminów
i decyzji uchwalonych bądź wydanych przez właściwe organy PZP;
2) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego pływania
synchronicznego w Polsce oraz realizacji celów i programu działania Komitetu.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KOMITETU
§ 8.
Władzami Komitetu są:
1) Walne Zebranie;
2) Prezydium Komitetu.
§ 9.
Kadencja wszystkich władz Komitetu trwa nie dłużej niż 4 lata i jest równa kadencji Zarządu PZP.
§ 10.
Uchwały władz Komitetu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia regulaminu
nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
WALNE ZEBRANIE KOMITETU
§ 11.
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Komitetu i dzieli się na:
1) Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze;
2) Nadzwyczajne Walne Zebranie.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Prezydium Komitetu co
4 lata, w terminie do 2 miesięcy od zakończenia kadencji poprzednich władz Komitetu
oraz do 1 miesiąca po Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PZP.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie:
1) uchwały Prezydium Komitetu;
2) na wniosek:
a) Zarządu PZP,
b) co najmniej 1/3 Członków
- w celu rozstrzygnięcia spraw, które przekraczają kompetencje Prezydium, w szczególności w
celu dokonania wyboru nowego kandydata na Przewodniczącego Komitetu w związku z
okolicznościami wskazanymi w § 14 ust. 9 Regulaminu.
4. W sytuacjach wyjątkowych, w szczególności w przypadku niedziałania Prezydium
Komitetu, Walne Zebranie może zostać zwołane przez Zarząd PZP.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, organ zwołujący zawiadamia
uprawnionych, co najmniej na 30 dni przed terminem, podając jednocześnie drugi termin
Zebrania.
6. Do ważności Walnego Zebrania wymagana jest obecność: w ustalonym pierwszym
terminie 1/2 uprawnionych do głosu przedstawicieli, w drugim terminie bez względu na
liczbę obecnych uprawnionych do głosu przedstawicieli.
1.
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§ 12.
1. W Walnym Zebraniu Komitetu biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – przedstawiciele klubów będących członkami Komitetu, które
zostały sklasyfikowane w zawodach pływania synchronicznego o randze Mistrzostw
Polski w liczbie ustalonej w ust. 2, powołani zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych
członków;
2) z głosem doradczym – członkowie honorowi, członkowie wspierający, członkowie
władz PZP oraz zaproszeni przez Prezydium Komitetu goście.
2. Mandaty przedstawicieli na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze dla każdego klubu
przyznawane są według następujących kryteriów:
1) jeden mandat za sklasyfikowanie klubu posiadającego aktualną licencję PZP
w zawodach pływania synchronicznego o randze Mistrzostw Polski organizowanych
przez PZP w ostatnim 4-letnim okresie, określonym w ust. 3;
2) za poziom sportowy wg klucza:
a) trzy mandaty z zajęcie miejsca 1-3 w klasyfikacji w pływaniu synchronicznym,
b) dwa mandaty za zajęcie miejsca 4-6 w klasyfikacji w pływaniu synchronicznym,
c) jeden mandat za zajęcie miejsca 7-10 w klasyfikacji w pływaniu synchronicznym.
3. Klasyfikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2, dokonuje się według zasad określonych w
załączniku do Regulaminu. Miejsce w kwalifikacji ustala się na podstawie 4-letniego okresu
– od dnia zakończenia letnich igrzysk olimpijskich w roku wyboru ustępującego Prezydium
do dnia zakończenia letnich igrzysk olimpijskich organizowanych w roku, w którym odbywa
się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć wyłącznie przedstawiciele, którzy posiadają
pisemne potwierdzenie swojego mandatu wydane przez klub, którego są
przedstawicielem.
5. Każdemu przedstawicielowi przysługuje jeden głos. Nie jest możliwe głosowanie za
pośrednictwem pełnomocnika.
6. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu biorą udział przedstawiciele wybrani na ostatnie Walne
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze oraz osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
§ 13.
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Komitetu należy:
1) uchwalanie porządku Zebrania oraz regulaminu Zebrania określającego w
szczególności sposób podejmowania uchwał, z uwzględnieniem ust. 2;
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Prezydium;
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Prezydium Komitetu;
4) podejmowanie decyzji o liczbie członków Prezydium Komitetu, z uwzględnieniem
postanowień Statutu PZP;
5) wybór kandydata na Przewodniczącego Prezydium Komitetu i kandydatów na
członków Prezydium Komitetu;
6) rozstrzyganie w sprawach, w których Regulamin nie określa kompetencji innych władz
Komitetu.
2. Z przebiegu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Komitetu sporządzany jest
protokół, który podpisują Przewodniczący Zebrania i Sekretarz.
PREZYDIUM KOMITETU
§ 14.
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1. Prezydium Komitetu składa się z 5-9 osób, w tym z Przewodniczącego Prezydium Komitetu,
wybranych przez Walne Zebranie i zatwierdzonych przez Zarząd PZP.
2. Kandydata na Przewodniczącego Prezydium Komitetu wybiera Walne Zebranie w
odrębnym głosowaniu, który następnie podlega zatwierdzeniu przez Zarząd PZP na wniosek
Komitetu.
3. Kandydatów na Członków Prezydium Komitetu wybiera Walne Zebranie, których następnie
zatwierdza Zarząd PZP na wniosek Przewodniczącego Prezydium Komitetu.
4. Głosowania nad wyborem kandydata na Przewodniczącego Prezydium Komitetu oraz
kandydatów na Członków Prezydium Komitetu odbywają się w sposób tajny poprzez
wskazanie kandydata bądź kandydatów, na których oddaje się głos (nie ma głosowania
przeciwko kandydaturze).
5. Wybór kandydata na Przewodniczącego Komitetu zapada bezwzględną większością
głosów (1 tura). W przypadku nie uzyskania wymaganej większości w pierwszej turze
głosowania przez żadnego z kandydatów do drugiej tury przechodzi dwóch kandydatów,
którzy uzyskali największą liczbę głosów. W drugiej turze głosowania wybór odbywa się
zwykłą większością głosów.
6. Prawo zgłaszania kandydatów na Członków Prezydium Komitetu przysługuje wybranemu
kandydatowi na Przewodniczącego Komitetu i przedstawicielom.
7. Kandydatami na Członków Prezydium Komitetu zostają osoby które otrzymały w kolejności
najwięcej głosów.
8. Prezydium Komitetu konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, wybierając ze
swego grona Sekretarza oraz do dwóch Wiceprzewodniczących Prezydium.
9. W przypadku rezygnacji, odwołania bądź zaistnienia innych okoliczności faktycznych bądź
prawnych, które uniemożliwiają pełnienie Przewodniczącemu jego funkcji Członkowie
Prezydium wybierają spośród siebie Pełniącego Obowiązki Przewodniczącego Prezydium
Komitetu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd PZP zgodnie ze Statutem PZP. Wybrana
osoba pełni obowiązki Przewodniczącego do momentu wyboru nowego
Przewodniczącego w trybie określonym w niniejszym regulaminie.
10. W przypadku rezygnacji, odwołania bądź zaistnienia innych okoliczności faktycznych bądź
prawnych, które uniemożliwiają pełnienie Członkowi Prezydium Komitetu jego funkcji
Prezydium ma prawo dokooptować do swojego składu nowe osoby wyłącznie spośród
tych, którzy w wyborach do Prezydium uzyskali kolejno najwyższą ilość głosów (w przypadku
równej liczby głosów decyzję podejmuje Prezydium). Dokooptowane osoby podlegają
zatwierdzeniu przez Zarząd PZP.
11. Zebrania Prezydium Komitetu zwołuje Przewodniczący bądź Sekretarz na wniosek
Przewodniczącego lub co najmniej 1/3 Członków Prezydium co najmniej 3 razy w roku –
podając do wiadomości termin i porządek dzienny, na co najmniej siedem dni przed datą
zebrania.
12. Zebranie Prezydium Komitetu prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności
pierwszy bądź drugi Wiceprzewodniczący
13. Dla ważności uchwał Prezydium Komitetu wymagana jest obecność na zebraniu co
najmniej połowy członków Prezydium, w tym Przewodniczącego lub jednego
z
Wiceprzewodniczących.
14. W przypadku nieobecności Przewodniczącego na zebraniu Prezydium głos rozstrzygający
w przypadku równości głosów posiada prowadzący zebranie Wiceprzewodniczący.
15. Uchwały Prezydium mogą być również podejmowane w drodze korespondencyjnej lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że dla
ważności uchwał podejmowanych w tym trybie niezbędny jest udział co najmniej 2/3
wszystkich Członków Prezydium.
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16. Zebrania Prezydium Komitetu są protokołowane, a protokoły są jawne.
§ 15.
Do kompetencji Prezydium Komitetu w szczególności należy:
1) reprezentowanie Komitetu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
2) uchwalanie projektu regulaminu organizacyjnego Komitetu oraz przedkładanie go do
zatwierdzenia Zarządowi PZP;
3) uchwalanie do przyjęcia przez Zarząd PZP projektów regulaminów zawodów pływania
synchronicznego oraz innych przepisów dotyczących zawodników, klubów, sędziów i
innych uczestników zawodów o ile nie jest to zastrzeżone do wyłącznej kompetencji innych
organów na podstawie Statutu PZP bądź przepisów prawa;
4) uchwalanie i wdrażanie planów działania Komitetu;
5) organizacja, na zlecenie PZP, zawodów pływania synchronicznego w Polsce, w
szczególności polegająca na opracowaniu projektu rocznego kalendarza dla
poszczególnych kategorii wiekowych;
6) publiczne udostępnianie wyników rywalizacji w pływaniu synchronicznym w Polsce;
7) pełnienie funkcji rozjemczych w sprawach skarg i wniosków w pierwszej instancji w zakresie
nie zastrzeżonym dla innych organów PZP;
8) nakładanie kar regulaminowych wynikających z regulaminu zawodów pływania
synchronicznego oraz z innych regulaminów zatwierdzonych przez PZP w zakresie nie
zastrzeżonym dla innych PZP, w szczególności Komisji Dyscyplinarnej;
9) proponowanie trybu wyłaniania, trenerów Kadr Narodowych poszczególnych kategorii
wiekowych oraz programów szkolenia Kadr narodowych;
10) podejmowanie działań popularyzujących pływanie synchroniczne, mających na celu
pozyskanie sponsorów.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16.
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie po jego zatwierdzeniu przez Zarząd PZP.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie Statut,
Uchwały i Regulaminy PZP oraz powszechnie obowiązujące przepisy.
3. Interpretacja przepisów regulaminu należy do kompetencji Prezydium Komitetu.

ZAŁĄCZNIK
DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO KOMITETU TECHNICZNEGO PŁYWANIA
SYNCHRONICZNEGO
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ZASADY KLASYFIKACJI CZŁONKÓW KTPS.

1. Punkty za rywalizację sportową przyznawane są za każdy sezon odrębnie.
2. Punkty przyznaje się zgodnie z tabelą nr 1 za miejsce zdobyte w Mistrzostwach
Polski Juniorów w konkurencjach: solo, duet, duet mix, zespół, kombinacja oraz w
Mistrzostwa Polski Seniorów w konkurencjach technicznych i dowolnych: solo,
duet, duet mix, zespół oraz w konkurencji kombinacji.
3. Klasyfikację ustala się na podstawie sumy punktów zdobytych przez Klub w okresie,
o którym mowa w §12 ust. 3 Regulaminu KTPS
Tabela nr 1
Miejsce zdobyte w konkurencjach
programów technicznych i dowolnych

Liczba punktów do klasyfikacji określonej
w pkt. 3

I

15

II

12

III

10

IV

9

V

8

VI

7

VII

6

VIII

5

IX - XIII

3

Z komentarzem [RM1]: Tu chyba musi być § 12 ust. 3

