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REGULAMIN PRZYJMOWANIA NOWYCH
CZŁONKÓW OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU
GIMNASTYCZNEGO W KATOWICACH

§ 1.
Regulamin określa normy według których odbywa się procedura przyjęcia Klubu sportowego lub
innego podmiotu o profilu gimnastycznym w poczet członków zwyczajnych Okręgowego Związku
Gimnastycznego. Regulamin dostępny jest u Prezesa Związku i na prośbę kandydata jest mu
udostępniany. Regulamin obowiązuje do dnia odwołania lub zmiany.
§ 2.
Przyjmowanie nowych członków do Okręgowego Związku Gimnastycznego odbywa się co roku
w przedziale czasowym zawartym w poniższym harmonogramie:
- Przyjmowanie zgłoszeń: od 20 stycznia do 1 marca.
- Rozpatrywanie zgłoszeń, weryfikacja dostarczonych dokumentów: od 2 marca do 1 kwietnia.
- Wydawanie i wysyłanie decyzji odnośnie pozytywnej weryfikacji dostarczonych
dokumentów: od 2 kwietnia do 1 maja.
- Przyjęcie nowych Członków Związku uchwałą Zarządu na najbliższym posiedzeniu Zarządu,
wydawanie i wysyłanie decyzji odnośnie przyjęcia w poczet członków Okręgowego Związku
Gimnastycznego: do 30 dni od posiedzenia Zarządu.
- Przyjmowanie odwołań od decyzji i wyjaśnień odnośnie braków formalnych: od 2 maja do 1
czerwca.
- Rozpatrywanie wyjaśnień: od 2 czerwca do 1 września.
- Wydawanie i wysyłanie decyzji odnośnie pozytywnej weryfikacji dostarczonych
dokumentów : od 2 września do 1 października.
- Przyjęcie nowych Członków Związku uchwałą Zarządu na najbliższym posiedzeniu Zarządu,
wydawanie i wysyłanie decyzji odnośnie przyjęcia w poczet członków Okręgowego Związku
Gimnastycznego: do 30 dni od posiedzenia Zarządu.
§ 3.
Wszystkie decyzje zostają wysłane tradycyjną pocztą na adres kandydata podany w zgłoszeniu.
§ 4.
Aby kandydat mógł zostać członkiem Okręgowego Związku Gimnastycznego w Katowicach musi
złożyć zgłoszenie skierowane do Zarządu Okręgowego Związku Gimnastycznego w Katowicach w
wersji elektronicznej na adres mail ozg.katowice@gmail.com oraz papierowej za pośrednictwem
tradycyjnej poczty. Na podaniu widnieć muszą: pieczątka klubowa, pieczątki i czytelne podpisy
całego Zarządu Klubu. Podpisy oraz pieczęci powinny być dobrze widoczne i czytelne. Razem z
podaniem należy wysłać kopie dokumentów wymienionych w § 5 Regulaminu. Zgodnie z
przyjętymi normami strona każdego dokumentu winna być podbita za zgodność z oryginałem i
podpisana przez osoby do tego upoważnione pod pieczęciami osobowymi.
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§ 5.
Wykaz dokumentów uruchamiających procedurę przyjęcia nowego członka do OZG:
1. Zgłoszenie nowego kandydata do OZG
2. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwych
dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego
3. Odpis statutu
4. Karta informacyjna klubu
5. Dokument nadania numeru Regon
6. Dokument nadania numeru NIP
§ 6.
Po otrzymaniu decyzji
odnośnie przyjęcia w poczet członków Okręgowego Związku
Gimnastycznego kandydat ma 30 dni na opłacenie składki członkowskiej na dany rok zgodnie z
aktualnie obowiązującą kwotą w formie przelewu na konto: 15 1020 2313 0000 3902 0119 9264
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REGULAMIN PRZEDŁUŻANIA CZŁONKOSTWA
OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU GIMNASTYCZNEGO W
KATOWICACH
§ 1.
Regulamin określa normy według których odbywa się procedura przedłużenia członkostwa klubu
sportowego lub innego podmiotu o profilu gimnastycznym jako członka zwyczajnego Okręgowego
Związku Gimnastycznego. Regulamin dostępny jest u Prezesa Związku i na prośbę Prezesa
klubu/podmiotu jest mu udostępniany. Regulamin obowiązuje do dnia odwołania lub zmiany.
§ 2.
Przedłużenie członkostwa klubu sportowego lub innego podmiotu o profilu gimnastycznym jako
członka zwyczajnego Okręgowego Związku Gimnastycznego odbywa się co roku w niżej
przedstawionych zasad:
- Przesyłanie potwierdzenia wpłaty składki rocznej w wysokości obowiązującej na dany rok
wraz z wypełnioną kartą informacyjną klubu na adres mail: ozg.katowice@gmail.com w
terminie od 1-go stycznia do 20-go lutego danego roku.
- Jeżeli OZG stwierdzi, że do dnia 20 marca nie zostały spełnione powyższe wymagania do
przedłużenia członkostwa w OZG klub/podmiot nie jest brany pod uwagę jako członek OZG.
Jeśli Klub ma przerwę w opłacaniu składek i nie spełnił powyższych wymagań obowiązuje
go taka sama procedura przyjęcia jak nowych kandydatów.
- Jeżeli powyższe wymagania do przedłużenia członkostwa w OZG zostały spełnione po 20tym lutym, ale maksymalnie do 20 marca na klub/podmiot może zostać nałożona kara
regulaminowa w wysokości określonej przez Zarząd.
- Członkostwo klubu/podmiotu zostaje automatycznie przedłużone po spełnieniu powyższych
wymagań do przedłużenia członkostwa w OZG.
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REGULAMIN SĘDZIOWSKI GIMNASTYKI
ARTYSTYCZNEJ OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU
GIMNASTYCZNEGO
§ 1.
Zawody, w których biorą udział zawodniczki licencjonowane organizowane na zlecenie OZG mogą
sędziować tylko licencjonowani sędziowie PZG zgodnie z wytycznymi PZG. Wszystkie kluby
zrzeszone w OZG organizując zawody grup rekreacyjnych są zobowiązane do skompletowania
komisji sędziowskich w składzie zgodnie z wytycznymi PZG, jednak osoby wyznaczone jako
członkowie takiej komisji nie muszą posiadać licencji sędziego, ale są zobowiązane przedstawić
organizatorowi i Sędzinie Głównej zawodów zaświadczenia o uczestnictwie w kursie sędziowskim
organizowanym przez OZG, PZG lub FIG.
§ 2.
Za dopuszczenie do sędziowania osoby bez uprawnień w zawodach, w których biorą udział
zawodniczki licencjonowane odpowiada Sędzia Główny i organizator. Podlegają oni sankcjom wg
wytycznych PZG.
§ 3.
Każdy klub zgłaszający się do udziału w zawodach ma obowiązek zgłosić minimum 1 sędziego do
komisji sędziowskiej w zawodach grup wyczynowych oraz/lub zgłosić minimum 1 sędziego do
komisji sędziowskiej w zawodach grup rekreacyjnych lub minimum 1 sędziego licencjonowanego,
który będzie sędziował zawody wyczynowe oraz rekreacyjne. Za brak sędziego na zawodach klub
wnosi opłatę regulaminową w wysokości 200 zł na rzecz organizatora.
§ 4.
Rozmieszczenie sędzin w panelu sędziowskim odbywa się na podstawie losowania. Losowanie do
komisji sędziowskich odbywa się zgodnie z kategorią sędziowską oraz, jeśli jest to możliwe,
zgodnie z zasadą, że w jednej komisji nie może sędziować więcej niż 1 sędzia z danego miasta
(zasada ta nie dotyczy komisji E3/E6). Jeśli nie ma takiej możliwości rozmieszczenia sędzin
punktowych w panelu sędziowskim dokonuje Sędzia Główny. Sędziny z najwyższą kategorią
powinny według możliwości zasiadać równomiernie we wszystkich komisjach, zaczynając od
komisji D1/2, D3/4, następnie E1/2 i E3/6. Pierwszeństwo w sędziowaniu zawodów mają sędziny
wyższe kategorią.
§ 5.
Sędzia Główny decyduje o ilości komisji sędziowskich, przydziale przyborów oraz musi posiadać
minimum II kategorię sędziowską.
§ 6.
Prawa i obowiązki sędziego:
1. SĘDZIOWIE PUNKTOWI, ODPOWIEDZIALNI, LINIOWI
obecność na odprawie sędziowskiej
podporządkowanie się przepisom, regulaminom i zarządzeniom OZG, PZG i FIG
uczestnictwo w kursach, szkoleniach i seminariach
posiadanie odpowiedniego stroju sędziowskiego (czarna lub granatowa marynarka, spódnica
lub spodnie, biała koszula lub bluzka)
e) podleganie bezpośrednio dyspozycjom Sędziego Głównego
a)
b)
c)
d)
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2. SĘDZIA GŁÓWNY
Sędzia główny jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie zawodów zgodnie z
ustalonym regulaminem zawodów i niniejszymi założeniami. Jego orzeczenia w tych sprawach są
ostateczne. Sędzia główny ma prawo wstrzymać zawody lub zarządzić chwilową przerwę, jeżeli
miejsce zawodów z jakichkolwiek przyczyn stanie się nieodpowiednie.
Podczas zawodów sędzia główny nie może pełnić jednocześnie innej funkcji lub zajmować się
sprawami organizacyjnymi. Ma obowiązek być obecnym na sali podczas trwania całych zawodów.
Obowiązki:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

zatwierdzenie porządku organizacyjnego zawodów
sprawdzenie przygotowania obiektu do zawodów
dopilnowanie rozłożenia przyborów wokół planszy /zgodnie z regulaminem FIG/
opracowanie programu minutowego zawodów
przeprowadzenie odprawy technicznej
przeprowadzenie odprawy sędziowskiej
sprawdzenie licencji sędziowskich, zaświadczeń o uczestnictwie w kursie sędziowskim
odczytanie regulaminu sędziowskiego
ustalenie ilości sędziów i komisji sędziowskich
przeprowadzenie losowania sędziów wg. kategorii sędziowskich
przeprowadzenie zawodów wg. obowiązujących przepisów sędziowskich
respektowanie obowiązujących Regulaminów Sekcji GA PZG
zgłoszenie do zarządu OZG informacji dotyczących nałożonych upomnień (jeśli takie miały
miejsce) w terminie do 7 dni po zakończonych zawodach
kierowanie pracą komisji sędziowskich i zabezpieczenie zbiórek komisji z dala od
publiczności
obserwowanie całych zawodów i czuwanie nad adekwatnością ocen sędziowskich
kontrolowanie pracy osoby przetwarzającej komputerowo wyniki zawodów
przesłanie do OZG komunikatu końcowego
Uwaga:
Sędziego głównego oraz komisję sędziowską obowiązuje przestrzeganie Regulaminów na
wszystkich rodzajach zawodów.

§ 7.
Obowiązki Kierownika zawodów:
Kierownik zawodów jest odpowiedzialny za całokształt prac związanych z przygotowaniem,
przeprowadzeniem i zakończeniem zawodów:
a) zabezpiecza salę: planszę do ćwiczeń i miejsce do rozgrzewki oraz radiofonizację,
odpowiednie oświetlenie i temperaturę, szatnię
b) zabezpiecza miejsce pracy dla komisji sędziowskiej z dala od publiczności
c) zapewnia miejsce na zebrania komisji sędziowskiej i technicznej
d) zapewnia opiekę lekarską w czasie próby planszy i podczas zawodów
e) przygotowuje materiały obowiązujące na zawodach
f) wysyła komunikaty do klubów, OZG
Uwaga:
Zawody nie mogą rozpocząć się wcześniej niż o godz. 9:30 i trwać dłużej niż 9h.
Obowiązkowa jest godzinna przerwa.
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§ 8.
Organizator zawodów ma obowiązek podawać w komunikacie końcowym dla Klubów wszystkie
oceny cząstkowe. Oceny cząstkowe/szczegółowe mogą być udostępniane tylko klubom, trenerkom,
sędzinom. Nie mogą być udostępniane Rodzicom/opiekunom ani też na stronach www i portalach
społecznościowych.
§ 9.
Wszystkie zawody z udziałem zawodniczek licencjonowanych muszą być zarejestrowane na
kamerze.
§ 10.
Rodzaje dyscyplinarnych sankcji w stosunku do sędziów gimnastyki artystycznej zgodnie z
Regulaminem PZG.
§ 11.
Sędziny za swoją pracę w zależności od Regulaminu określonych zawodów mogą otrzymać
ekwiwalent sędziowski od organizatora lub OZG. Wysokość ewentualnego ekwiwalentu
sędziowskiego dla sędziów punktowych, odpowiedzialnych, liniowych na zawodach grup
wyczynowych określony jest uchwałą Zarządu OZG. Wysokość ewentualnego ekwiwalentu
sędziowskiego dla sędziów punktowych, odpowiedzialnych, liniowych na zawodach grup
rekreacyjnych ustala organizator. Ekwiwalent Sędziny Głównej pokrywa organizator, jego
wysokość określa uchwała Zarządu OZG.
§ 12.
Regulamin obowiązuje od chwili jego ogłoszenia do chwili jego odwołania lub zmiany.
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REGULAMIN ZAWODÓW GIMNASTYKI
ARTYSTYCZNEJ OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU
GIMNASTYCZNEGO
Część I
§ 1.
Wszystkie Kluby gimnastyki artystycznej będące zrzeszone w Okręgowym Związku
Gimnastycznym są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
§ 2.
Wszystkie zawody organizowane przez Kluby gimnastyki artystycznej będące zrzeszone w
Okręgowym Związku Gimnastycznym muszą odbywać się zgodnie z Regulaminami Okręgowego
Związku Gimnastycznego.
§ 3.
W przypadku niezastosowania się do Regulaminów OZG konsekwencją będzie czasowe
zawieszenie Sędziny Głównej, która dopuści do takiej sytuacji, czasowe zawieszenie Klubu w
prawach członka OZG oraz opłata finansowa na konto OZG (opłatę regulaminową w kwocie 300
zł płaci Klub, który organizuje zawody) lub w zależności od wagi sytuacji i przy powtarzających
się tego rodzaju sytuacjach wykluczenie z grona członków OZG.
§ 4.
Prawo do rozstrzygania niejasności niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Okręgowego
Związku Gimnastycznego. Zarząd jest jedyną władzą upoważnioną do rozpatrywania i
rozstrzygania wszelkich rozbieżności oraz wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu
niniejszego regulaminu i/lub innych przepisów, w oparciu, o które rozgrywane są imprezy sportowe
organizowane przez Kluby zrzeszone w OZG i w których biorą zawodniczki zrzeszone w OZG,
oraz do podejmowania odpowiednich decyzji.
§ 5.
Zawody, w których biorą udział zawodniczki licencjonowane organizowane na zlecenie OZG mogą
sędziować tylko licencjonowani sędziowie PZG zgodnie z wytycznymi PZG. Wszystkie kluby
zrzeszone w OZG organizując zawody grup rekreacyjnych są zobowiązane do skompletowania
komisji sędziowskich w składzie zgodnie z wytycznymi PZG, jednak osoby wyznaczone jako
członkowie takiej komisji nie muszą posiadać licencji sędziego, ale są zobowiązane przedstawić
organizatorowi i Sędzinie Głównej zawodów zaświadczenia o uczestnictwie w kursie sędziowskim
organizowanym przez OZG, PZG lub FIG.
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§ 6.
Termin i miejsce zawodów, wysyłanie zgłoszeń, opłacanie zawodów
a) Zgodnie z kalendarzem imprez lub komunikatem
b) Na 6 tygodni przed zawodami organizator wysyła do klubów i OZG „Komunikat nr 1”
zawierający informację o terminie zawodów, wyżywieniu, ewentualnie o proponowanym miejscu
zakwaterowania oraz regulamin zawodów.
c) Organizator zawodów ma obowiązek podać do wiadomości OZG i zainteresowanych
klubów godzinę rozpoczęcia i zakończenia zawodów oraz czas i miejsce odpraw komisji
(mandatowej, technicznej i sędziowskiej) na 14 dni przed terminem zawodów.
d) Zgłoszeń do udziału w zawodach należy dokonywać na specjalnym formularzu na minimum 4
tygodnie przed terminem zawodów, chyba, że organizator określi w swoim Regulaminie zawodów
( nie dotyczy zawodów organizowanych na zlecenie OZG) inny termin i formę zgłoszenia.
e) Opłat za udział w zawodach i ewentualnie innych opłat dodatkowych należy dokonywać na
podane w komunikacie konto na minimum 2 tygodnie przed terminem zawodów, chyba, że
organizator określi w swoim Regulaminie zawodów ( nie dotyczy zawodów organizowanych na
zlecenie OZG) inny termin i formę zgłoszenia. Opata startowa będzie zwracana jedynie jeśli
zawodniczka dostarczy zaświadczenie lekarskie o kontuzji/chorobie.
f) Zmian w zgłoszeniu można dokonywać maksymalnie do 3 tygodni przed terminem zawodów,
chyba, że organizator określi w swoim Regulaminie zawodów ( nie dotyczy zawodów
organizowanych na zlecenie OZG) inny termin i formę zgłoszenia.
§ 7.
Udział w zawodach
a) Prawo startu w zawodach w grupie wyczynowej „A” mają zawodniczki, które:
- należą do klubu zgłoszonego do PZG lub/i OZG,
- posiadają aktualne badania lekarskie,
- legitymują się ważną licencją zawodnika, z potwierdzeniem przynależności klubowej,
- nie są objęte karencją,
- są ubezpieczone na czas trwania zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków
i przedstawią dowód ubezpieczenia NW.
b) Prawo startu w zawodach w grupie rekreacyjnej „B” i „C” mają zawodniczki, które:
- należą do klubu zgłoszonego do PZG lub/i OZG, jeżeli są to zawody towarzyskie dopuszcza się
start zawodniczek należących do Klubów nie zrzeszonych jeśli przewiduje to Regulamin Zawodów
organizatora
- posiadają aktualne badania lekarskie,
- nie są objęte karencją,
- są ubezpieczone na czas trwania zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków
i przedstawią dowód ubezpieczenia NW
§ 8.
Przebieg Zawodów
a) Wszystkie zawody, w których biora udział zawodniczki wyczynowe muszą być w całości
filmowane, a w razie konieczności materiał dostępny do odtworzenia.
c) Zawodniczka, której ćwiczenie zostało przerwane lub zakłócone z powodu kłopotów z muzyką z
winy organizatora, może być powtórzone na koniec kolejki rzutu lub w kolejności wg uznania
sędziego głównego.
d) W zawodach organizowanych na zlecenie OZG zawodniczka, która nie ukończy jednego dnia
startu z powodu niedyspozycji zdrowotnej nie może kontynuować zawodów w dniu następnym.
e) Zawodniczka, która nie ukończy wymaganego programu zawodów nie jest brana pod uwagę w
klasyfikacji końcowej ani też w klasyfikacji w poszczególnych przyborach.
f) Organizator ma obowiązek zapewnić odpowiednie miejsce dla fotografów
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g) Podczas trwania zawodów spiker/organizator ma obowiązek czytania/wyświetlania ocen
cząstkowych oraz potrąceń od oceny końcowej.
h) Zawodniczki, zobowiązane są do wychodzenia w dresach swojego klubu na otwarcie
zawodów, zamknięcie i na ceremonię nagradzania.
§ 9.
Sprawozdawczość:
Sprawozdanie z każdych zawodów , wraz z podpisanym komunikatem końcowym, Sędzia Główny
zawodów zobowiązany jest przesłać do OZG w terminie 14 dni od daty zakończenia zawodów.
Sprawozdanie musi zawierać skład komisji sędziowskich wraz z określeniem stopnia
sędziowskiego wszystkich licencjonowanych sędzin oraz daty, miejsca i osoby prowadzącej kurs
sędziowski w przypadku sędzin bez licencji. Organizator ma obowiązek przechowywać wszystkie
protokoły sędziowskie przez miesiąc po zakończeniu zawodów.
§ 10.
Regulamin obowiązuje od chwili jego ogłoszenia do chwili jego odwołania lub zmiany.

OZG - REGULAMINY

KATOWICE

