REGULAMIN FINANSOWY Polskiego Związku Orientacji Sportowej na
rok 2020
1. Składki członkowskie
ROCZNA SKŁADKA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO LUB NADZWYCZAJNEGO PZOS

Kluby - członkowie zwyczajni
i nadzwyczajni PZOS
Kluby - członkowie nadzwyczajni
PZOS
w pierwszym roku członkostwa
Wojewódzkie Związki OS

Płatne
do
30.04.20

Płatne
od
1.05.20

250 zł

375 zł

125 zł

187,50 zł

150 zł

225 zł

Regulamin Licencyjny PZOS

Roz. III §14, pkt. 2 Statutu PZOS

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZAWODNIKA
Senior i weteran (BnO, NBnO, RJnO)
K/M – 21, 35+
Open (OP) – 21 lat i starsi
Młodzieżowiec, Junior, Junior Młodszy
K/M – 16-20 (BnO i NBnO), K/M-17
(RJnO)
Para* i Open (OP) – 15-20 lat
Młodzik (BnO, NBnO, RJnO) K/M – 1014
Para Młodzik i Open Młodzik (OP) – do
lat 14
Licencja Rodzinna

60 zł

90 zł

25 zł

37,50 zł

8 zł

12 zł

120 zł

180 zł

Regulamin Licencyjny PZOS

obowiązuje rodziny z min. 1 dzieckiem
do lat 18 należące do jednego klubu

JEDNORAZOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZAWODNIKA
Wszystkie kategorie wiekowe

40 zł

40 zł

uprawnia do startu w jednym wybranym biegu lub
jednych zawodach wielodniowych

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA OBSŁUGI SI
Obsługa SI

250 zł
375 zł
Regulamin Licencji PZOS
JEDNORAZOWA SKŁADKA OBSŁUGI SI JEDNE ZAWODY
50 zł
Regulamin Licencji PZOS
50 zł

Obsługa SI

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA SĘDZIEGO SPORTOWEGO
Sędzia
Sędzia stażysta
Sędzia młodzieżowy
Sędzia Honorowy

60 zł
25 zł
25 zł
0 zł
ROCZNA SKŁADKA

Budowniczy tras

90zł
37,5zł
37,5zł
0 zł

Regulamin Licencyjny PZOS

CZŁONKOWSKA BUDOWNICZEGO TRAS

60 zł

90 zł

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA KARTOGRAFICZNA
Kartograf

100 zł

150 zł

Regulamin Licencyjny PZOS

JEDNORAZOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA TRENERA LUB INSTRUKTORA
Trener / Instruktor

60zł

Regulamin Licencyjny PZOS

Wiek zawodnika określa się jako liczbę lat, które zawodnik będzie miał ukończone w sezonie,
za który opłaca składkę.
*Dotyczy zawodników kat. Para startujących tylko w zawodach orientacji precyzyjnej.
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2. Wysokość opłat związanych ze zmianą barw klubowych przez zawodników
Klasa mistrzowska międzynarodowa „M/M”
Klasa mistrzowska „M”
Klasa pierwsza „I”
Klasa druga „II”
Klasa trzecia „III”
Bez klasy

750 zł
375 zł
225 zł
150 zł
75 zł
30 zł

UWAGA
Przejście zawodników 14-letnich i młodszych w ramach tego samego województwa odbywa się
bez opłat na rzecz PZOS.

3. Maksymalne stawki opłat startowych w Mistrzostwach Polski oraz opłat
startowych w kategoriach, w których odbywają się eliminacje do Kadry
Narodowej na zawodach nie mających rangi Mistrzostw Polski
Zawody organizowane
1

Zawodnicy kategorii

na nowej

K/M-18 i starszych (BnO i NBnO)
K/M-17 i starszych (RJnO)
Para i Open (OP)
K/M-16 i młodszych (BnO, NBnO, RJnO)
Para Młodzik i Open Młodzik (OP)
Zawodnicy wszystkich kategorii bez licencji

mapie

Zawody organizowane
na mapie, która była
już używana

40 zł/dzień (bieg)

30 zł/dzień (bieg)

20 zł/dzień (bieg)

15 zł/dzień (bieg)

2

+ 50%

Uwagi

1

pod pojęciem „nowej mapy” należy rozumieć mapę, która:
- w całości obejmuje teren wcześniej nie wykorzystywany w danej dyscyplinie orientacji
sportowej oraz nigdy wcześniej nie była użyta na treningach albo zawodach lub
- częściowo obejmuje nowy teren wcześniej nie wykorzystywany w danej dyscyplinie orientacji
sportowej oraz nigdy wcześniej nie była użyta na treningach lub zawodach, a fragment
pokrywający wcześniej wykorzystywany teren nie był użyty dla potrzeb organizacji treningów lub
zawodów danej dyscypliny orientacji sportowej przez ostatnie pięć lat.
- została zaktualizowana w całości lub częściowo na potrzeby zawodów nie wcześniej niż po 5
latach od poprzedniej aktualizacji i uzyskała nowy numer katalogowy PZOS.
2

w MP mogą startować wyłącznie zawodnicy licencjonowani, w pozostałych zawodach
organizatorzy mogą zwolnić zawodników z dodatkowych opłat.

1.

W ramach opłaty startowej uczestnik musi otrzymać minimalne świadczenia: miejsce w szatni
(pomieszczenie lub miejsce na namiot klubowy), napój na mecie, możliwość umycia się
(prysznic, miska z wodą, ewentualnie dostęp do wody) oraz dodatkowy napój na trasach
zgodnie z regulaminem sportowym, indywidualne międzyczasy, wyniki w postaci papierowej
dostępne w centrum zawodów aktualizowane min. co 15 minut, podczas zawodów rangi MP i
KMP zaleca się dodatkowo publikowanie wyników w czasie rzeczywistym w internecie.

2.

W imprezach wielodniowych wskazane jest ustalanie obniżonych stawek.

3.

W zawodach sztafetowych obowiązują stawki określone w tabeli pomnożone przez
liczbę zmian z uwzględnieniem uwagi podanej w p.2.
W zawodach rangi MP i KMP zaleca się wyposażanie wybranych punktów kontrolnych w system
przesyłania danych (międzyczasów) w czasie rzeczywistym pozwalający kibicom na śledzenie
przebiegu rywalizacji w internecie i/lub centrum zawodów.

4. Opłata na rzecz PZOS z tytułu organizacji imprez
Centralnego Terminarza Zawodów PZOS
Wpłacający

1

Organizatorzy zawodów CTZ w roku 2020

Wysokość opłaty
10% należnej opłaty startowej wszystkich
uczestników zawodów zgodnie z
2
podstawowym terminem zgłoszeń

2

Uwagi
1

Nie dotyczy organizatorów międzynarodowych zawodów rangi mistrzowskiej (Mistrzostwa Europy,
Mistrzostwa Świata, Puchar Świata) w przypadku zawarcia przez PZOS odrębnej umowy w tym zakresie;

2

Organizator ma 30 dni na dokonanie wpłaty na rachunek PZOS. Wysokość wniesionej opłaty może
być zweryfikowana przez Skarbnika PZOS i/lub Biuro PZOS na podstawie wyników zawodów
opublikowanych przez organizatora. Z opłaty zwolnieni są zawodnicy klubu organizującego zawody.
W przypadku organizacji zawodów przez Wojewódzki Związek Orientacji Sportowej opłata
odprowadzana jest od wszystkich zawodników.

5. Zalecane stawki dla osób organizujących zawody
Funkcja sędziowska

Zawody CTZ
jednoetapowe
Stawka brutto

Sędzia główny
Kierownik startu
Kierownik mety
Kierownik biura obliczeniowego
Sędzia startu lub sędzia mety
Budowniczy Tras
Sędzia pomocniczy

120 - 150 zł
100 – 120 zł
100 – 120 zł
X
75 – 90 zł
300-500 zł
50 – 75 zł

Zawody regionalne

wieloetapowe
Stawka brutto
za 1 etap
80- 100 zł
60 – 80 zł
60 – 80 zł
X
50 – 70 zł
150-250 zł
40 – 60 zł

jednoetapowe
Stawka brutto
80 – 100zł
70 – 90 zł
70 – 90 zł
70 – 90 zł
40 – 60 zł
200-300 zł
30 – 40 zł

wieloetapowe
Stawka brutto
za 1 etap
60 – 75 zł
45 – 60 zł
45 – 60 zł
45 – 60 zł
40 – 50 zł
100-200 zł
25 – 35 zł

Obsługa systemu SPORTident ( za jeden dzień zawodów)
Zawody CTZ
Bieg indywidualny
Bieg sztafetowy
250 – 300 zł
300 – 350 zł

Zawody regionalne
Bieg indywidualny
Bieg sztafetowy
150 – 200 zł
150 – 250 zł

Uwagi:
1. Organizator w miarę swoich możliwości finansowych i organizacyjnych powinien obsłudze
sędziowskiej oraz obsłudze systemu SPORTident zapewnić: nocleg , posiłek czy zwrot
kosztów dojazdu nawet kosztem mniejszej stawki za obsługę.
2. W przypadku zawodów CTZ funkcję kierownika biura obliczeniowego pełni najczęściej obsługa SI
(oczywiście w przypadku gdy obsługa SI posiada ważną licencję sędziowską).
3. Powyższe stawki określają kwoty zalecane, które nie muszą być bezwzględnie stosowania
przez sędziów czy organizatorów. Zalecenie Zarządu PZOS i GKS jest takie, aby określone
stawki dla osób organizujących zawody były ustalane w negocjacjach między
organizatorem zawodów z sędziami. Podobnie jest przy obsłudze systemu SPORTident.
4. Podane wyżej stawki zaleca się do obliczania kosztów organizacji zawodów oraz wyznaczania
wartości wkładu własnego w postaci wolontariatu przy składaniu wniosków o dofinansowanie
zawodów ze środków publicznych.

6. Maksymalne stawki za wypożyczanie kart i stacji pomiarowych systemu
SportIdent
1. Wypożyczenie karty SI organizatora – do 3 zł za dzień zawodów (bieg).
2. Wypożyczenie na zawodach karty SI będącej własnością PZOS – 3 zł za dzień zawodów/bieg
(pobierane przez organizatora zawodów i przekazywane do PZOS).
3. Wypożyczanie na zawody stacji pomiarowych SI będących własnością PZOS – 10 zł za 1 sztukę
za dzień zawodów. W przypadku zawodów wielodniowych – 10 zł za 1 sztukę za pierwszy dzień
zawodów i 5 zł za sztukę za każdy kolejny dzień.
4. W przypadku zgubienia karty SI opłata wynosi – od 120 do 260 zł za sztukę (w zależności
od modelu), w przypadku zgubienia stacji pomiarowej SI – 400zł.

7. Opłaty za nadanie numeru katalogowego mapy
Numer katalogowy PZOS
Numer katalogowy ISBN

20 zł
25 zł
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8. Kary regulaminowe
CAŁKOWITEUNIEWAŻNIENIEZAWODÓWLUBICH NIEPRZEPROWADZENIE

Rangi CTZ – MP i KMP – Mistrzostwa Polski

3500,- zł i Klubowe

Mistrzostwa
Polski
Rangi CTZ

- pozostałe umieszczone w Centralnym
Terminarzu Zawodów PZOS
Rangi RTZ - umieszczone w Regionalnym Terminarzu
Zawodów

2000,- zł
1000,- zł

CZĘŚCIOWEUNIEWAŻNIENIEZAWODÓW
Rangi CTZ

- umieszczone w Centralnym Terminarzu
Zawodów PZOS

Rangi RTZ - umieszczone w Regionalnym Terminarzu
Zawodów
Użycie w zawodach CTZ oraz RTZ

1)

1500,- zł x % unieważnionych kategorii,
ale nie mniej niż 500,- zł
1000,- zł x % unieważnionych kategorii,
ale nie mniej niż 400,- zł

mapy bez numeru

500,- zł

katalogowego
Sędziowanie i budowa tras w zawodach CTZ:
SG, KS, KM, KBO, BT - bez uprawnień lub aktualnej licencji

500,- zł

Sędziowanie i budowa tras w zawodach RTZ
SG, BT - bez uprawnień lub aktualnej licencji

300,- zł

Naruszanie terenów zamkniętych
Organizowanie zgrupowań i treningów na terenach
zamkniętych (po ogłoszeniu) dla zawodów CTZ i RTZ
1)

5000,- zł
z jednoczesnym zakazem startu
w zawodach, dla których zamknięto teren

w kompetencjach Wojewódzkich Związków

UWAGI
opłaty za wszystkie składki przyjmowane będą przelewem na konto PZOS.
Aktualny nr konta PZOS dostępny jest na stronie internetowej związku,
w sytuacjach wyjątkowych można dokonać opłaty bezpośrednio do kasy Biura Związku,
WZOS mają prawo do kontroli przestrzegania regulaminów PZOS w zawodach rangi RTZ
oraz, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie, do nakładania i
egzekwowania kar zgodnie z obowiązującym Regulaminem Finansowym na dany rok.
Wpłaty za kary nałożone przez WZOS zasilają budżet tych WZOS.
W przypadku nałożenia kar przez właściwy WZOS PZOS odstępuje od nałożenia kary
Licencje opłacone na rok 2020 są ważne do 31 marca 2021 roku.

9. Zaświadczenia

Wydanie zaświadczenia o osiągniętych wynikach sportowych, przynależności do kadry
narodowej, posiadanej klasie sportowej.
10 złotych/za każdy
egzemplarz
Uchwalony w dniu 21.12.2019 r. Regulamin finansowy PZOS obowiązuje od 1 stycznia 2020
z naniesioną poprawką uchwalona w dniu 23.03.2020r.
Prezes
Polskiego Związku Orientacji Sportowej
/-/ Krzysztof Urbaniak
Warszawa, 23.03.2020r.
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