REGULAMIN
WYDZIAŁU GIER I EWIDENCJI
KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
Na podstawie §28 lit. j Statutu K-PZPN przyjmuje się Regulamin Wydziału Gier i
Ewidencji K-PZPN w następującym brzmieniu:
§1
Wydział Gier i Ewidencji K-PZPN zwany dalej „Wydziałem” jest organem wykonawczym
Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
w Bydgoszczy, powołanym do realizacji zadań określonych w niniejszym regulaminie. W
Podokręgach w Toruniu i Włocławku działają Wydziały rozpatrujące sprawy w zakresie
swoich kompetencji.
§2
1. W skład Wydziału wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący,
Sekretarz oraz członkowie w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowej
działalności Wydziału.
2. Przewodniczącego Wydziału powołuje i odwołuje Zarząd K-PZPN.
3. Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz członków Wydziału powołuje
i odwołuje, na wniosek Przewodniczącego Wydziału, Prezydium Zarządu
K-PZPN.
4. Działalnością Wydziału kieruje Prezydium Wydziału w składzie Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.
5. Posiedzenia Wydziału odbywają się w każdy czwartek tygodnia, a w okresie
pomiędzy cyklami rozgrywek w zależności, od potrzeb które zwołuje
Przewodniczący Wydziału.
§3
1. Do kompetencji Wydziału należy:
W zakresie rozgrywek od III ligi seniorów do klasy B seniorów oraz
w grupach młodzieżowych:
a/ uprawnienia zawodników
b/ weryfikacja zawodów na podstawie protokołów sędziowskich
z uwzględnieniem orzeczeń Wydziału Dyscypliny K-PZPN w przedmiocie
nakładanych przez ten Wydział kar
c/ podejmowanie decyzji, w tym rozpatrywanie protestów, w sprawach
określonych przepisami związkowymi
d/ opracowywanie systemów rozgrywek, regulaminów, terminarzy
i przedstawianie ich na Prezydium Zarządu w celu ich zatwierdzenia
e/ współpraca ze związkami piłki nożnej oraz Wydziałami Gier i Ewidencji
w Podokręgach w zakresie organizacji rozgrywek
- 2 f/ współdziałanie z Komisją ds. Bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich
w zakresie organizacji zawodów
g/ prowadzenie prace zleconych przez Zarząd K-PZPN, obsługa zebrań
sprawozdawczo-wyborczych w klubach, uczestnictwo w akcie wręczenia
pucharów za zajęte miejsca w poszczególnych klasach rozgrywkowych,

opracowywanie okresowych ocen i sprawozdań.
§4
1. Decyzje w sprawach nie cierpiących zwłoki podejmuje Prezydium Wydziału,
przy udziale co najmniej dwóch członków.
2. W przypadku braku jednomyślności Przewodniczący kieruje sprawę o której
mowa w pkt. 1 do rozpatrzenia przez Wydział.
3. Wydział podejmuje decyzję zwykła większością głosów, przy udziale przynajmniej połowy członków Wydziału w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
4. W przypadku równej liczby głosów w sprawie decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
5. Decyzje przekazywane zainteresowanym w formie pisemnej są podpisywane
przez Przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka Wydziału.
§5
W ramach Wydziału działają Komisje:
a/ Komisja ds. ustalania wysokości ekwiwalentu
b/ Komisja ds. weryfikacji boisk.
§6
W posiedzeniach Wydziału mają prawo uczestniczyć członkowie organów władzy K-PZPN
oraz zaproszeni goście.
§7
1. Organizację oraz podział kompetencji poszczególnych członków Wydziału
ustala Przewodniczący mając na uwadze zapewnienie prawidłowej działalności Wydziału.
2. Przewodniczący Wydziału jest uprawniony do wydawania komunikatów
dotyczących działalności Wydziału.
3. Wnioski o powoływanie i odwoływanie członków Wydziału przedstawia
Prezydium K-PZPN jego Przewodniczący.

- 3 §8
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi K-PZPN
i jego Prezydium.
§9
Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku
Piłki Nożnej w dniu 7 lipca 2021 r. i obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.

