REGULAMIN
Sekcji sportowej

KLUBU SPORTOWEGO „ WARTA”

1. Postanowienia ogólne
1.1

Sekcja sportowa jest podstawowym ogniwem Klubu i realizuje jego główne cele statutowe.

1.2

Sekcja sportowa powołuje i rozwiązuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Klubu.

1.3 Sekcja grupuje członków zwyczajnych i honorowych pragnących poświęcić się wybranej
dyscyplinie sportowej, bądź to poprzez czynny udział w szkoleniu i zawodach, bądź poprzez pracę
organizacyjną i wychowawczą. Nazwa sekcji odpowiada nazwie dyscypliny sportowej.
1.4 Sekcja opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu zgrupowanych w niej członków,
działa zgodnie ze statutem Klubu i postanowieniami niniejszego regulaminu, w granicach
zakreślonych uchwałami Zarządu i pod jego nadzorem.
2. Członkowie
2.1 Członków zgrupowanych w sekcji nazywamy zawodnikami do czasu, gdy biorą czynny udział w
szkoleniu sportowym i uczestniczą w zawodach sportowych lub działaczami sportowymi, gdy zajmują
się praca organizacyjną i wychowawczą.
2.2 Trenerzy i instruktorzy i inni pracownicy Klubu skierowani do pracy w sekcji biorą czynny udział w
jej działalności.
2.3 Do wszystkich członków działających w sekcji odnoszą się właściwe postanowienia zawarte w
Statucie Klubu.
2.4 Wszyscy członkowie sekcji zobowiązani są przestrzegać w swoim zakresie przepisów wydanych
przez związek sportowy właściwy dla danej dyscypliny sportowej, a także przepisów i zwyczajów
obowiązujących w całym życiu sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem społecznie
akceptowanych zasad etycznych.
2.5 Zawodnik pragnący przerwać lub zakończyć karierę sportową, a działacz sportowy pragnący
przerwać lub zakończyć czynny udział w pracach organizacyjno- wychowawczych sekcji – powinien o
swoim zamiarze powiadomić zarząd sekcji.
2.6 Moment zakończenia długiej kariery zawodniczej, czy pracy działacza powinien być w życiu sekcji
zaakcentowany.
2.7 Zycie sekcji, wzajemne stosunki między członkami, powinna cechować atmosfera wysokich
wymagań, wytrwała chęć rywalizacji i przodowanie, a jednocześnie wzajemna życzliwość i lojalność,
bezinteresowne koleżeństwo i chęć pomagania młodszym w uzyskaniu awansu sportowego.

2.8 Członek zwyczajny lub honorowy może brać czynny udział w działalności dowolnej liczby sekcji
sportowych.
2.9 Czynnym członkiem sekcji może być członek Zarządu Klubu.
2.10 Sekcję, w działalności której członek zamierza brać czynny udział, określa on w deklaracji
wstąpienia do klubu.
2.11 Zmiana sekcji lub podjęcie działalności w dodatkowej sekcji w trakcie trwania członkostwa,
może nastąpić na pisemny wniosek członka, przyjęty przez zarząd sekcji, w której członek zamierza
podjąć działalność.
3. Organizacja życia sekcji
3.1 Walne Zebranie członków zgrupowanych w sekcji. Najważniejsze decyzje dotyczące życia sekcji
podejmuje Walne Zebranie.
Walne Zebranie sekcji:
a)

określa liczebność zarządu sekcji.

b)
wybiera i odwołuje kierownika sekcji, na jego wniosek pozostałych członków zarządu sekcji
ze wskazaniem funkcji.
c)

wybiera i odwołuje przedstawicieli na Walne Zebranie Delegatów Klubu.

d) dokonuje oceny pracy sekcji w tym pracy Zarządu, za okres sprawozdawczy - na podstawie
sprawozdania zarządu sekcji.
e) uchwala szczegółowe programy działalności sportowej i wychowawczej na następny okres,
kierując się przyjętymi w tym względzie uchwałami Zarządu Klubu, uwzględniając poziom środków
finansowych.
f)

uchwala wnioski do Zarządu Klubu o przyznanie odznak i wyróżnień

g)

może uchwalić wniosek do Zarządu Klubu o rozwiązanie sekcji.

3.2 W Walnym Zebraniu sekcji mają prawo brać udział wszyscy zgrupowani w niej członkowie i to
tylko osobiście. Ich uprawnienia wyborcze określa statut.
3.3 Z głodem doradczym w Walnym Zebraniu sekcji mają prawo uczestniczyć:
a) członek lub przedstawiciel zarządu właściwego związku.
b) członek Zarządu Klubu lub osoba przez Zarząd upoważniona.
c) inne osoby zaproszone.
3.4 Walne Zebranie sekcji zwoływane jest przez zarząd sekcji co 4 lata w terminie do 15 marca.
Ponadto zarząd sekcji obowiązany jest zwołać Walne Zebranie:
a) na żądanie Zarządu Klubu

b) na żądanie przynajmniej 1/5 członków, nie mniej jednak niż 3 członków zgrupowanych w
sekcji w rozumieniu postanowień regulaminu, wyrażonego w podpisanym przez nich wniosku, przed
upływem 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
3.5 Jeżeli Zarząd Sekcji nie zwoła Walnego Zebrania w terminie i okolicznościach określonych w
regulaminie to zwołuje je Zarząd Klubu.
3.6 O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania członkowie powinni być zawiadomieni co
najmniej 14 dni przed terminem zebrania. Czas i miejsce walnego zebrania sekcji zwołanego przez
zarząd sekcji wymaga powiadomienia Zarząd Klubu.
3.7 Obrady Walnego Zebrania sekcji zwołanego przez jej zarząd otwiera kierownik sekcji, a w
przypadku zwołania zebrania przez Zarząd Klubu, członek zarządu, który przewodniczy zebraniu.
3.8 Otwierający obrady zarządza wybranie prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz,
dwóch członków- spośród działaczy i zawodników sekcji. Ponadto w skład prezydium mogą być
wybrane osoby uczestniczące w zebraniu na podstawie regulaminu.
3.9 Walne Zebranie sekcji jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.
Podmiotem uchwał mogą być sprawy objęte zatwierdzonym porządkiem obrad.
3.10 Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością oddanych głosów, poza
wnioskiem o rozwiązanie sekcji, który wymaga większości 2/3 głosów obecnych na zebraniu.
3.11 Głosowanie we wszystkich sprawach odbywa się jawnie. Na żądanie 1/5 liczby obecnych
przewodniczący zarządza głosowanie tajne, z wyłączeniem wyboru prezydium zebrania.
3.12. Przy wyborach przedstawicieli sekcji na Walne Zebranie Delegatów Klubu, listę kandydatów w
liczbie odpowiednio limitowanej określonej przez Zarząd Klubu przedstawia kierownik sekcji. Każdy z
członków posiadających czynne prawo wyborcze może zakwestionować poszczególne kandydatury i
podać w ich miejsce inne, odpowiednio to uzasadniając. Jeżeli lista kandydatur nie przekroczy liczby
wybieranych przedstawicieli, głosowaniu poddawana jest cała lista. W przypadku, gdy liczba
kandydatur jest większa niż liczba wybieranych przedstawicieli, głosowane są osobno poszczególne
kandydatury. W przypadku równej liczby głosów decyduje miejsce na liście wyborczej.
3.13. Przy wyborze na kierownika sekcji kandydatura jest wysuwana przez obecnych na zebraniu
członków posiadających czynne prawo wyborcze lub przez członka Zarządu Klubu. W przypadku
wysunięcia kilku kandydatur, głosowanie odbywa się wg kolejności zgłoszeń przy czym kandydatura
wysunięta przez Zarząd Klubu głosowana jest w ostatniej kolejności. Wybór kierownika sekcji
wymaga zatwierdzenia przez Zarząd.
3.14. Obrady Walnego Zebrania są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz
zebrania. Kopię protokołu zarząd sekcji przekazuje Zarządowi Klubu.

4. Zarząd Sekcji.
4.1. Zarząd kieruje działalnością sekcji i reprezentuje ją wobec Zarządu Klubu.

4.2. Zarząd składa się z 3-8 działaczy sportowych w tym kierownika sekcji, wybranych przez Walne
Zebranie sekcji. Kadencja trwa 4 lata. W pracach zarządu sekcji bierze udział trener koordynator jeżeli
jest taki wybrany.
4.3. W przypadku ustąpienia kierownika sekcji, jego następcę na okres do końca kadencji wyznacza
Zarząd Klubu spośród pozostałych członków Zarządu Sekcji, lub spośród innych działaczy. W
przypadku ustąpienia innych członków Zarządu Sekcji uzupełnienie składu na okres do końca kadencji
następuje na wniosek kierownika sekcji przedstawiony Zarządowi Klubu.
4.4. W przypadku gdy Walne Zebranie sekcji zwołane przez Zarząd Klubu nie da zadawalającego
wyniku, Zarząd Klubu może na okres do końca kadencji dokonać w trybie nadzoru zmian w zarządzie
sekcji, lub zawiesić działalność tego zarządu i wyznaczyć spośród działaczy sportowych klubu
kuratora, który kierować będzie działalnością sekcji. Kurator wyznaczony przez Zarząd Klubu może
dobrać do współpracy działaczy sportowych wg własnego uznania.
4.5. Posiedzenia zarządu sekcji zwołuje kierownik sekcji, a w razie jego nieobecności z-ca kierownika.
Mają oni obowiązek zwołać posiedzenie zarządu na wniosek każdego z pozostałych członków zarządu
i na życzenie Zarządu Klubu.
4.6. Decyzje zarządu maja formę uchwał, zapadają zwykłą większością głosów i są ważne, gdy w
posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków zarządu, w tym kierownik sekcji lub jego
zastępca.
4.7. W sprawach nagłych kierownik sekcji, a w razie jego nieobecności zastępca mogą podjąć decyzje
jednoosobowe, zobowiązani są jednak poinformować o tym zarząd sekcji na najbliższym posiedzeniu
i uzyskać jego akceptacje dla podjętej decyzji.
4.8. Do zakresu działań zarządu należy:
a) wnioskowanie i opiniowanie w sprawach członkostwa Klubu, wyróżnień i kar
dyscyplinarnych.
b) wnioskowanie w sprawie powołania i odwołania kierownika
c) podejmowanie w uzgodnieniu z dyrektorem Biura Klubu decyzji w sprawie przyjęcia i
zwolnienia trenerów, instruktorów i innych pracowników potrzebnych w działalności sekcji.
e) opracowanie projektów rocznego preliminarza budżetowego sekcji
f) wnioskowanie w sprawach form i organizacji szkolenia, planów imprez sportowych,
rozwoju bazy sportowej,
g) nadzorowanie realizacji przyjętych planów przy zachowaniu pełnej dyscypliny finansowej
i organizacyjnej
h) nadzorowanie przestrzegania przez zgrupowanych w sekcji członków postanowień
statutu i uchwał organów Klubu oraz postanowień niniejszego regulaminu.
i) zwoływania Walnych Zebrań sekcji

j) wychowywanie zawodników w duchu przywiązywania do barw klubowych
k) ustalanie wysokości składek członkowskich i pilnowanie wpłat
l) zgłaszanie w porozumieniu z dyrektorem Biura Klubu drużyn i zawodników do
rozgrywek, zawodów i turniejów- w ramach obowiązujących planów i środków finansowych.
ł) wykonanie innych zadań zleconych przez Zarząd Klubu.
m) podejmowanie decyzji w sprawie nakładania kar na zawodników za niesportowe
zachowanie lub inne zachowania niezgodne z przyjętymi w sekcji normami.
n) nagradzanie najlepszych zawodników sekcji za ich osiągnięcia i postawę
4.9. Kierownik sekcji i członkowie zarządu obowiązani są w kontaktach zewnętrznych ( prasa, radio,
telewizja, związki sportowe itp. ) do szczególnej odpowiedzialności za słowo.

5. Pracownicy sekcji
5.1 Pracownicy angażowani przez Klub, skierowani do pracy w sekcji w sprawach organizacyjnych
podporządkowani są zarządowi sekcji i obowiązani są realizować przyjęte przez ten zarząd plany
działania.
5.2. Pracownicy, o których mowa, będący członkami klubu uczestniczą jednocześnie czynnie w
działalności sekcji.
6. Postanowienia końcowe
6.1. Zarząd Klubu udziela sekcji w miarę posiadanych środków - wszechstronnej pomocy w realizacji
przyjętych planów działania.
6.2. Sekcja w swojej działalności korzysta z konsultacji, doradztwa i pomocy organizacyjnej Biura
Klubu oraz układa swoją współpracę z Biurem w duchu sportowego koleżeństwa i wzajemnej
życzliwości.
6.3. Działacze sportowi i pracownicy sekcji obowiązani są udzielać głównemu księgowemu klubu
niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępniać mu w terminie wymaganych
dokumentów.
7. W sprawach nie uregulowanych regulaminem mają zastosowanie ogólnie przyjęte normy i
zwyczaje życia sportowego.
7.1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Klubu.
8.0. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zarząd Klubu w oparciu o Statut Klubu.

