Regulamin Komisji Iaido Polskiego Związku Kendo
Artykuł 1. Postanowienia ogólne
Komisja Iaido Polskiego Związku Kendo (zwana dalej Komisją), jest wewnętrznym
(pozastatutowym) organem Polskiego Związku Kendo (zwanego dalej PZKendo),
podległym bezpośrednio Zarządowi PZKendo.
Działalność Komisji obejmuje zakres działań PZKendo odnośnie konkurencji sportowej
Iaido.
Artykuł 2. Cele i zadania Komisji
Celem Komisji jest popularyzacja konkurencji sportowej Iaido oraz aktywności fizycznej
poprzez organizację imprez sportowych, zawodów, turniejów oraz wspólnego
uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze szkoleniowym i sportowym.
Współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz
Iaido.
Opracowywanie rozwiązań szkoleniowo-organizacyjnych oraz zasad finansowych w
zakresie konkurencji sportowej Iaido, w tym:
opracowywanie i doskonalenie dokumentacji organizacyjno-szkoleniowej oraz
finansowej niezbędnej przy realizacji programu szkoleniowego,
weryfikacja i ustalanie przepisów dotyczących egzaminów na stopnie szkoleniowe
(kyu),
przygotowywanie projektu budżetu PZKendo w części dotyczącej Iaido,
analiza i ocena efektów szkolenia sportowego oraz wyników osiągniętych w
systemie współzawodnictwa sportowego,
przygotowywanie harmonogramu zgrupowań Iaido na podstawie wytycznych
Trenera Kadry Iaido,
organizacja i pomoc w organizacji konsultacji szkoleniowych oraz zawodów
sportowych Iaido na terenie kraju,
nadzór i ocena przebiegu imprez wchodzących w skład systemu współzawodnictwa
sportowego Iaido,
organizacja lub pomoc w organizacji krajowych zawodów Iaido,
wybór terminu, miejsca oraz organizatora Mistrzostw Polski Iaido,
weryfikacja rozliczeń wyjazdów kadry oraz konsultacji krajowych.
Przedkładanie w formie uchwał bądź wniosków opracowań dotyczących funkcjonowania
konkurencji sportowej Iaido, w szczególności:
delegowanie członka Komisji odpowiedzialnego za Iaido w Komisji Stopni
PZKendo,
powoływanie Trenera Kadry Iaido,
zatwierdzanie decyzji Trenera Kadry Iaido w zakresie:
trybu i sposobu wyłaniania Szerokiej i Ścisłej Kadry oraz Reprezentacji
Polski na imprezy międzynarodowe a w szczególności Mistrzostwa Europy
Iaido,
składu Szerokiej i Ścisłej Kadry oraz Reprezentacji Polski na Mistrzostwa
Europy Iaido,
powoływanie Menadżera Drużyny na Mistrzostwa Europy Iaido,
zakup wyposażenia sportowego dla Reprezentacji Polski,
Współpraca w tworzeniu i opiniowaniu aktów organizacyjno-prawnych z zakresu
konkurencji sportowej Iaido.
Nadzór nad serwisem internetowym Iaido na stronach www.iaido.com.pl
Inne działania zlecone przez Zarząd PZKendo dotyczące konkurencji sportowej Iaido.
Artykuł 3. Działalność Komisji
W skład Komisji wchodzi od trzech do pięciu osób.
Liczba członków Komisji ustalana jest w drodze głosowania przed rozpoczęciem wyboru
członków do Komisji.

Jedna z osób komisji, wybierana podczas pierwszego posiedzenia Komisji, pełni rolę
Przewodniczącego Komisji zwanego Dyrektorem Technicznym Iaido.
Komisja jest organem kolegialnym i decyzje podejmuje w drodze uchwały zwykłą
większością głosów. W wypadku równej ilości głosów, decyduje głos Dyrektora
Techniczego Iaido.
Kadencja Komisji trwa od zjazdu wyborczego do zjazdu wyborczego PZKendo.
Członkowie Komisji spotykają się w miarę potrzeb działania w celu dokonania uzgodnień
lub uzgadniają treść wniosków i uchwał drogą elektroniczną.
Wszystkie uchwały Komisji wymagają zatwierdzenia przez Prezesa PZKendo.
Zatwierdzone uchwały oraz komunikaty i ogłoszenia Komisji podawane są do publicznej
wiadomości na stronach internetowych www.iaido.com.pl i www.kendo.pl
Artykuł 4. Wybór członków Komisji
Członkowie Komisji wybierani są po Walnym Zjeździe Delegatów PZKendo.
Wyboru członków Komisji dokonują delegaci klubów zrzeszonych w PZKendo, w których
prowadzone są zajęcia konkurencji sportowej Iaido.
Liczbę członków Komisji ustala w drodze głosowania Zgromadzenie Delegatów na
wniosek Prezesa PZK przed rozpoczęciem zgłaszania kandydatur.
Każdy z klubów spełniających wymagania przestawione w Art. 4 pkt 2 może być
reprezentowany przez 2 delegatów z równoprawnymi głosami.
Każdy delegat ma prawo zgłosić 2 kandydatów, w tym nie więcej niż jednego o tej samej
przynależności klubowej co delegat.
Członkowie Zarządu PZKendo uczestniczący w wyborach mają czynne prawo wyborcze,
mogą również zgłaszać kandydatów na członków Komisji.
Wyboru dokonuje się w tajnym głosowaniu spośród kandydatów zgłoszonych przez
delegatów klubów bądź członków Zarządu PZKendo. Każdy osoba uprawniona do
głosowania ma prawo do zagłosowania na liczbę kandydatów równą liczbie miejsc
w Komisji.
Uznaje się, że w skład Komisji wchodzą kandydaci z największą liczbą głosów w liczbie
zgodnie z Art. 4. ust. 3.
W przypadku tej samej ilości głosów oddanych na 2 lub więcej kandydatów, jeżeli skutkuje
to przekroczeniem liczby członków Komisji zarządza się ponowne glosowanie, w
którym jako kandydaci, są brane pod uwagę osoby o tej samej ilości głosów.
Ta sama osoba nie może być Dyrektorem Technicznym więcej niż dwie kadencje z rzędu.
Niedozwolone jest łączenie funkcji Członka Komisji z innymi stanowiskami organów
PZKendo, w tym również ze stanowiskiem Członka Zarządu PZKendo, Członka
Komisji Iaido, Trenera Kadry Kendo, Iaido lub Jodo itp.
Postanowienia zawarte w ust. 11 nie dotyczą możliwości łączenia funkcji członka Komisji z
funkcją pełnioną w Komisji Stopni PZKendo zgodnie z Art. 2 ust. 4.
Zarząd PZK zatwierdza skład osobowy Komisji w formie uchwały.
Artykuł 5. Zmiana składu osobowego Komisji
Zmiana składu osobowego Komisji może nastąpić na skutek:
rezygnacji członka Komisji,
niemożności pełnienia przez niego funkcji członka Komisji z powodów zdrowotnych,
co zostanie poświadczone orzeczeniem lekarskim,
decyzji Komisji Dyscyplinarnej PZK zgodnie z par. 18 Statutu PZKendo.
W przypadku, gdy zaistnieją okoliczności jak w Art. 5 ust. 1 Regulaminu, miejsce w Komisji
zajmuje, po zatwierdzeniu w drodze uchwały Zarządu PZKendo, kandydat z kolejną
liczbą głosów w wyborach, na podstawie których powołano aktualną Komisję.
Procedurę kontynuuje się do osiągnięcia pierwotnej liczby członków Komisji.
W przypadku rezygnacji lub pozbawienia praw członka więcej niż połowy oryginalnego
składu osobowego Komisji, ulega ona rozwiązaniu. Zarząd przejmuje jej obowiązki
do czasu ustalenia nowego składu osobowego na drodze wyborów, które mogą się

odbyć zgodnie z regulacjami określonymi w Art. 4 przedmiotowego Regulaminu.
Artykuł 6. Odwołania od decyzji
Organem odwoławczym od decyzji Trenera Kadry Iaido jest Komisja.
Organem odwoławczym od decyzji Komisji jest Zarząd PZKendo.
Odwołanie od decyzji należy przygotować w formie pisemnej i przesłać (drogą listowną
bądź elektroniczną) w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji będącej
przedmiotem odwołania, bądź w terminie 14 dni od daty poinformowania osoby
zainteresowanej.
Artykuł 7. Sankcje dyscyplinarne
W przypadku gdy Komisja działa niezgodnie z postanowieniami przedmiotowego
Regulaminu, na wniosek Komisji Dyscyplinarnej Zarząd PZKendo może na drodze
uchwały zawiesić działalność lub rozwiązać Komisję.
Jeżeli działalność Komisji zostaje zawieszona lub ulegnie ona rozwiązaniu, Zarząd
PZKendo przejmuje jej obowiązki.
Jeżeli członek Komisji dopuszcza się działań niezgodnych z postanowieniami
przedmiotowego Regulaminu, może zostać pozbawiony przez Zarząd PZKendo
prawa członka Komisji:
na wniosek Dyrektora Technicznego Iaido,
na wniosek Komisji Dyscyplinarnej PZKendo,
na wniosek członka Zarządu PZKendo.
W przypadku zastosowania zapisów w ust. 3 obowiązuje procedura opisana w Art. 5
przedmiotowego Regulaminu.

