
REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAWODNIKOM LICENCJI NA 
UPRAWIANIE SPORTU PSICH ZAPRZĘGÓW.

§ 1.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8 z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym  
(Dz.U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298) – prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem 
zawodnikom licencji na uprawianie sportu psich zaprzęgów należy do Polskiego Związku 
Sportu Psich Zaprzęgów.

§ 2.
Licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym w dziedzinie 
sportu psich zaprzęgów przyznaje Komisja Licencyjna Polskiego Związku Sportu Psich 
Zaprzęgów na wniosek osoby zainteresowanej.

§ 3.
Pisemny wniosek o przyznanie licencji powinien zawierać:
1.  imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
2.  określenie dyscypliny sportu, na której uprawianie wnioskodawca ubiega się o licencje,
3.  nazwę klubu, którego osoba składająca wniosek jest członkiem, jeśli jest zrzeszona 

w klubie.

§ 4.
Do wniosku o przyznanie licencji zawodnika należy dołączyć:
1.  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu psich 

zaprzęgów wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo – 
lekarskiego,

2. pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku osoby niepełnoletniej,
3.  pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Polskiego 

Związku Sportu Psich Zaprzęgów oraz Międzynarodowych Federacji Sportu Psich 
Zaprzęgów, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do Regulaminu,

4.  wyniki końcowe z co najmniej 6 ukończonych etapów zawodów w danej dyscyplinie 
przez osobę występującą z wnioskiem o przyznanie licencji zawodnika,

5.  dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia osoby wnioskującej o licencję zawodnika 
od następstw nieszczęśliwych wypadków.



§ 5.
1. Licencje przyznawane są na czas nieokreślony. Licencja jest ważna:

– pod warunkiem corocznego odnawiania opłaty licencyjnej,
– gdy nie jest zawieszona,

2. Na wniosek zawodnika Komisja Licencyjna PZSPZ może zawiesić licencję nie dłużej 
jednak niż na 2 lata. W okresie zawieszenia licencji nie będzie pobierana opłata 
licencyjna,

3. Nieuiszczenie corocznej opłaty licencyjnej powoduje utratę ważności licencji,  
co skutkuje pozbawieniem zawodnika praw i przywilejów zawodnika licencjonowanego  
(za wyjątkiem § 5, pkt. 2),

4. Odnowienie ważności licencji może nastapić na warunkach określanych corocznie 
przez Zarząd PZSPZ.

§ 6.
1. Licencja zawiera:

1) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania zawodnika,
2) numer licencji,
3) dyscyplinę sportu, na której uprawianie licencja została przyznana,
4) datę przyznania licencji.

2. Wzór licencji stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

§ 7.
Licencja jest zaopatrzona zdjęciem i podpisem posiadacza licencji, pieczęcią Polskiego 
Związku Sportu Psich Zaprzęgów oraz podpisem upoważnionego Członka Zarządu.

§ 8.
Polski Związek Sportu Psich Zaprzęgów odmawia przyznania licencji, jeżeli osoba 
ubiegająca się o przyznanie licencji nie spełnia warunków określonych w § 4.

§ 9.
Licencji na uprawianie danej dyscypliny sportu nie może uzyskać osoba, która została 
przez Polski Związek Sportu Psich Zaprzęgów:
1. ukarana karą dożywotniej dyskwalifikacji,
2. ukarana karą czasowej dyskwalifikacji – w czasie odbywania tej kary,
3. pozbawiona licencji z przyczyn określonych w § 10 pkt. 2 – 4 Regulaminu.



§ 10.
Polski Związek Sportu Psich Zaprzęgów pozbawia zawodnika licencji w razie:
1.  stwierdzenia przez lekarza medycyny sportowej niezdolności do uprawiania sportu 

psich zaprzęgów,
2. rażącego nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej,
3. rażącego naruszenia obowiązków zawodnika,
4. przekroczenia przepisów antydopingowych,
5. dyskwalifikacji na 3 zawodach w jednym sezonie,
6.  jeśli w ciągu 2 lat zawodnik nie bierze udziału we współzawodnictwie sportowym  

(z wyłączeniem sytuacji jak w § 5, pkt. 2).

§ 11.
Osoba ubiegająca się ponownie o przyznanie licencji dołącza dodatkowo do wniosku 
oświadczenie, że nie została ukarana żadną z kar przewidzianych w § 9 lub nie została 
pozbawiona licencji z przyczyn, o których mowa w § 10 pkt 2 – 4 Regulaminu.
W przypadku §10 pkt 6, osoba ubiegająca się ponownie o przyznanie licencji przedstawia 
wyniki końcowe z co najmniej 6 ukończonych etapów zawodów w danej dyscyplinie po 
utracie licencji

§ 12.
1. Polski Związek Sportu Psich Zaprzęgów prowadzi ewidencję wydanych licencji.
2. Ewidencja obejmuje dane oraz dokumenty, o których mowa w § 3 i 4 Regulaminu.

§ 13.
W celu umożliwienia osobom nie posiadającym licencji spełnienia wymogu określonego 
w § 4 pkt. 4 – osoby te mogą brać udział w zawodach Ligi Zaprzęgowej objętych 
kalendarzem wyścigów Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów oraz zawodach 
zagranicznych IFSS, WSA, ESDRA i ECF. 
Zawodnicy nie posiadający licencji mogą brać udział w zawodach Ligi Zaprzęgowej 
z maksymalną ilością 4 psów w zaprzęgu.
Otrzymanie licencji w Lidze Zaprzęgowej uprawnia do startu w Pucharze Polski 
w zaprzęgach do 4 psów, natomiast uprawnienia do startów w zaprzęgach większych 
uzyskuje się po odbyciu kolejnych 2 startów w większych niż 4 psy zaprzęgach w Lidze 
Zaprzęgowej.


