Obowiązek sporządzenia i wysłania protokołu z zawodów łuczniczych .
Uchwała Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego z 2 lutego 2013 r. o obowiązku
sporządzania i wysyłania protokołu z zawodów łuczniczych.
1.Z każdych krajowych zawodów łuczniczych / centralnych , okręgowych, międzyklubowych , klubowych
bez względu na ich rangę / rozgrywanych w ramach współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez
Polski Związek Łuczniczy , OZŁucz., klub sportowy należy sporządzić stosowny protokół.
2.Za poprawne pod względem formalnym i merytorycznym sporządzenie końcowego protokołu
z zawodów łuczniczych odpowiedzialny jest Sędzia Główny danych zawodów.
3.Sędzia Główny każdych krajowych zawodów łuczniczych bez względu na ich rangę , ma bez żadnych
wyjątków obowiązek dostarczyć—przekazać bezpośredniemu organizatorowi zawodów oryginał
końcowego protokołu bezzwłocznie po zakończeniu zawodów / to jest w dniu ich zakończenia /.
4.Oryginał protokołu musi być podpisany przez sędziego głównego zawodów .
Brak podpisu bezwzględnie skutkować będzie nie uznaniem wyników zawartych w protokole
do ustaleń wymienionych w pkt. 6.
5.Bezpośredni organizator każdych krajowych zawodów łuczniczych bez względu na ich rangę
/ zawody: centralne, okręgowe, międzyklubowe, klubowe / ma obowiązek :
a/ otrzymany od sędziego głównego oryginał protokołu bezzwłocznie wysłać najpóźniej następnego
dnia po zakończeniu zawodów na adres :
Polski Związek Łuczniczy
ul. Oleandrów 6
00 – 6 2 9 Warszawa
o zachowaniu terminu przez bezpośredniego organizatora zawodów decydować będzie data stempla
pocztowego na kopercie / data na kopercie oznaczać będzie datę wysłania oryginału protokołu /,
b/ w dniu zakończenia zawodów podpisany egzemplarz protokołu w wersji pdf / z zeskanowanym lub
sfotografowanym podpisem sędziego głównego / wysłać pocztą elektroniczną a wyniki również
w wersji edytowalnej /np. Excel / na adres Polskiego Związku Łuczniczego :
archery@archery.pl

6. Jeżeli bezpośredni organizator zawodów łuczniczych nie wykona w terminie obowiązku wymienionego
w pkt. 5 lit. a, b, to Polski Związek Łuczniczy nie poniesie w żadnym przypadku odpowiedzialności
i nie uwzględni żadnych zgłaszanych roszczeń dotyczących pominięcia wyników indywidualnych
i zespołowych uzyskanych w tych zawodach do :
a/ ustalenia wszelkiego rodzaju rankingów wyników i analiz,
b/ ustalenia składu kadry narodowej,
c/ nadania klasy sportowej,
d/ zatwierdzenia rekordu Polski.
7. Obowiązek dostarczenia do PZŁucz. protokołu z zawodów zagranicznych reprezentacji Polski
spoczywa na kierowniku reprezentacji , lub w przypadku jego nieobecności na trenerze głównym
reprezentacji.
Prezes PZŁucz
Zdzisław Kozłowski.

