
Strona 1 z 3 

 

REGULAMIN DZIAŁANIA 

KOMITETU TECHNICZNEGO PŁYWANIA SYNCHRONICZNEGO (KTPS) 

POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO 

 

 

§ 1 

Komitet Techniczny Pływania Synchronicznego jest organem Polskiego Związku Pływackiego 

(PZP) i działa zgodnie z zasadami zawartymi w statucie Polskiego Związku Pływackiego. 

 

§ 2 

 

W skład Prezydium Komitetu Technicznego Pływania Synchronicznego wchodzą: 

  

1. Przewodniczący Komitetu Technicznego Pływania Synchronicznego  

2. V-ce Przewodniczący Komitetu Technicznego Pływania Synchronicznego 

3. Przewodniczący Rady Trenerów  

4. Przewodniczący Zespołu Sędziów  

5. Przewodniczący ds. szkolenia i podnoszenia kwalifikacji trenerskich 

 

§ 3 

 

Prezydium Komitetu Technicznego Pływania Synchronicznego ( 5 osób ) oraz członków Rady 

Trenerów (3-5 osób) wybiera się  na Walnym  Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 

(co 4 lata) przez delegatów posiadających głos wyborczy i reprezentujących uprawnione 

do głosowania kluby pływania synchronicznego.  

 

§ 4 

 

Przewodniczącego KTPS zatwierdza Zarząd PZP na wniosek KTPS, pozostałych kandydatów 

do Prezydium KTPS zatwierdza Prezydium  Zarządu PZP na wniosek zatwierdzonego 

przewodniczącego. 



Strona 2 z 3 

 

§ 5 

 

Zasady podziału mandatów na zebrania sprawozdawcze, sprawozdawczo – wyborcze, 

nadzwyczajne: 

- prawo do jednego mandatu otrzymuje klub posiadający licencje PZP, 

- prawo do drugiego mandatu otrzymuje klub, który w systemie sportu młodzieżowego 

zaznaczy swoją obecność w postaci zdobytych punktów lub bierze udział w Mistrzostwach 

Polski Seniorek. 

- trzeci mandat otrzymuje klub za poziom sportowy w Systemie Sportu Młodzieżowego 

uzyskuje minimum 50 pkt. lub jego zawodniczki są w składzie Reprezentacji Polski Seniorek. 

 

§ 6 

 

Do zadań Komitetu Technicznego Pływania Synchronicznego należy przede wszystkim 

działalność na rzecz podnoszenia poziomu sportowego oraz upowszechnianie dyscypliny 

sportowej poprzez następującą działalność:  

a) Działalność na rzecz upowszechnienia dyscypliny (media, sponsorzy). 

b) Opracowanie koncepcji szkolenia sportowego oraz  jej realizację, poprzez  stworzenie  

kalendarza imprez oraz przygotowanie preliminarza.  

c) Weryfikacja wyników sportowych i ocena poziomu wyszkolenia sportowego.  

d) Powoływanie Kadry Narodowej.  

e) Zatwierdzanie planów szkolenia i startów dla Kadr Narodowych ze szczególnym  

uwzględnieniem przygotowań do Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, Igrzysk 

Olimpijskich.  

f) Wnioskowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki, za pośrednictwem Zarządu PZP, o 

udział Reprezentacji Polski w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, 

Pucharach Europy, Pucharach Świata oraz  Igrzyskach Olimpijskich.  

g) Prowadzenie ewidencji klubów, zawodników, trenerów, sędziów przy współpracy 

z Komisją  do spraw licencji PZP.  

h) Szkolenie i dokształcanie kadr trenersko – instruktorskich.  

i) Szkolenie i dokształcanie kadr sędziowskich. Weryfikacja i ocena pracy sędziów. 
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§ 7 

 

Zebrania Prezydium KTPS zwołuje Przewodniczący KTPS, zebrania odbywają się w miarę 

potrzeb – minimum cztery razy w roku. 

Zebranie Prezydium KTPS prowadzi przewodniczący KTPS lub wiceprezes. 

Członkowie nie mogący uczestniczyć w zebraniu zobowiązani są usprawiedliwić nieobecność. 

Dla ważności uchwał Prezydium KTPS wymagana jest obecność co najmniej połowy 

członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W przypadku równości 

głosów rozstrzyga glos przewodniczącego KTPS. 

Zebrania Prezydium KTPS są protokołowane oraz prowadzony jest rejestr uchwał. 

 

§ 8 

 

Pozostałe kwestie reguluje statut PZP oraz uchwały i regulaminy. 

 

 


