Regulamin Komisji Piłkarstwa Kobiecego
Kujawsko – Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Bydgoszczy
§1
Komisja Piłkarstwa Kobiecego wchodzi w skład struktury organizacyjnej K-P ZPN i jest
powołana w celu koordynowania wszystkich działań K-PZPN podejmowanych w zakresie
piłki nożnej kobiet .
§2
1. W skład Komisji wchodzą : Przewodniczący , Sekretarz oraz 3 członków , którzy reprezentują
kluby posiadające sekcje piłki nożnej kobiet .
2. Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Zarząd K-PZPN .
3. Sekretarza i członków powołuje na wniosek Przewodniczącego Prezydium Zarządu K-PZPN .
4. Przewodniczący Komisji jest jednocześnie członkiem rady Trenerów .
§3
Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonane wyłącznie na podstawie decyzji Prezydium
Zarządu K-PZPN na wniosek Przewodniczącego Komisji .
§4
Do zakresu działań Komisji należy :
1. podejmowanie działań zmierzających do popularyzacji i rozwoju piłki nożnej kobiet na terenie
działania Związku .
2. usystematyzowanie procesu szkolenia młodzieży żeńskiej .
3. typowanie zawodniczek do szkolenia centralnego w grupie seniorek i juniorek
4. podział środków finansowych na szkolenie młodzieży w zakresie piłkarstwa kobiecego
5. udział wspólnie z innymi komórkami organizacyjnymi K-PZPN w opracowaniu systemów
rozgrywek wojewódzkich w piłce nożnej kobiet dla wszystkich poziomów szkolenia i
przepisów dotyczących organizacji rozgrywek
6. dokonywanie oceny poziomu piłkarstwa kobiecego w Związku oraz bieżąca analiza wyników w
rozgrywkach i przedstawianie w tym zakresie wniosków
7. utrzymywanie współpracy z PZPN i innymi Związkami w zakresie piłki kobiecej
8. organizowanie narad i spotkań z przedstawicielami klubów piłki nożnej kobiet
9. współpraca z Radą Trenerów i innymi komórkami wewnątrzzwiązkowymi w zakresie szkolenia
i doszkalania kadry trenerskiej dla potrzeb piłki nożnej kobiet
10. pomoc w tworzeniu nowych klubów kobiecej piłki nożnej
11. pomoc szkoleniowa dla klubów pracujących z piłką kobiecą
12. wykonywanie innych zadań zleconych przez organy władzy K-PZPN
§5
Pracami Komisji kieruje Przewodniczący , a w razie jego nieobecności Sekretarz.
§6
Posiedzenia Komisji odbywają się w razie potrzeby , nie rzadziej jednak , niż co dwa miesiące.

§7
Decyzje Komisji podejmowane są w formie Uchwał i zapadają zwykłą większością głosów w
Obecności co najmniej 50 % jej członków .
Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia .
§8
W posiedzeniach Komisji mają prawo uczestniczyć członkowie organów władzy K-P ZPN oraz
zaproszeni goście .
§9
Organizację pracy oraz podział kompetencji poszczególnych członków Komisji ustala
Przewodniczący , mając na uwadze zapewnienie prawidłowej działalności Komisji .
§ 10
Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu K-P ZPN w Bydgoszczy .
§ 11
Komisja Piłkarstwa Kobiecego jest uprawniona do wydawania komunikatów w zakresie swego
działania .
§ 12
Siedzibą Komisji Piłkarstwa Kobiecego jest miasto Bydgoszcz.
§ 13
Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga w I instancji Rada Trenerów K-P ZPN , a ostatecznie
Zarząd K-P ZPN w Bydgoszczy .
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia .

