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REGULAMIN KOMISJI SZERMIERKI WETERANÓW I AMATORÓW 
 

 
§ 1 

 
Komisję szermierki weteranów i amatorów, (zwaną dalej Komisją) powołuje Zarząd Polskiego Związku 
Szermierczego (dalej: PZS) na czas trwania kadencji Zarządu.  

 
§ 2 

 
Celem działania Komisji jest prowadzenie działań związanych z ustaleniem zasad działania,  
i współpracą szermierki weteranów i amatorów z Polskim Związkiem Szermierczym. 

 
§ 3 

 
1.  Komisja składa się od 4 do 10 członków, w tym: Przewodniczącego, Zastępcy 

Przewodniczącego i sekretarza.  
2. Przewodniczącego wybiera Zarząd PZS. Pozostałych członków Komisji przewodniczący 

rekomenduje Zarządowi PZS do ostatecznego zatwierdzenia. 
3. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.  

4. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.  
5. Posiedzenia Komisji są protokołowane, a kopia protokołu przekazywana jest do biura Związku 

w ciągu 14 dni do po zakończenia posiedzenia. Protokół z posiedzenia przygotowuje sekretarz 
Komisji.  

6. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, 
decyduje głos przewodniczącego.  

7. W posiedzeniu Komisji ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Zarządu PZS i Komisji Rewizyjnej, 
których zaprasza się na posiedzenia. 

8. Posiedzenia mogą być prowadzone za pomocą elektronicznej platformy komunikacyjnej.  
 

§ 4 
 

Do szczegółowych zadań Komisji należy:  

 

• Wypracowanie zasad działania szermierki weterańskiej oraz amatorskiej w ramach działań 
Polskiego Związku Szermierczego; 

• Wypracowanie jednolitego systemu dotyczącego przyznawaniu licencji oraz organizacji 
imprez zgodnie z regulaminem FIE, EFC i PZSzerm. 

• inicjowanie działań związanych aktywzyzacją weteranów szermierki oraz rozwojem 
szermierki amatorskiej;   

• ubieganie się o patronaty honorowe i medialne związane z organizacją wydarzeń w ramach 
szermierki weterańskiej i amatorskiej;  

• określenie formy współpracy środowiska weteranów z Polskim Związkiem Szermierczym; 

• przedstawianie opinii Zarządowi PZS w sprawach należących do właściwości Komisji  

• opracowanie sprawozdań z działalności komisji. 
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§ 5 
 
Realizując swoje zadania Komisja współpracuje ze wszystkimi komisjami fachowymi PZS, a także z 
Kolegium Sędziów, Radą Trenerów oraz Rada Zawodniczą.  

 

§ 6 

 

1. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi PZS. 

2. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZS w dniu 12.04.2022r. i obowiązuje od 
dnia jego zatwierdzenia. 
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