REGULAMIN
ZAWODNIKÓW LICENCJONOWANYCH
AUTOMOBILKLUBU WIELKOPOLSKI
Zarząd Automobilklubu Wielkopolski działając w oparciu o postanowienia Statutu Stowarzyszenia
z dnia 19.04.2017 r. oraz zgodnie z kompetencjami określonymi w Regulaminie Zarządu z dnia 23.04.2010 r.
uchwala Regulamin Zawodników licencjonowanych Automobilklubu Wielkopolski o następującej treści:
§1
Zasady ogólne
1.

Regulamin obejmuje kandydatów i członków Klubu i nie może być podstawą do roszczeń zawodnika
wobec Klubu.

2.

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki zawodników licencjonowanych startujących w dyscyplinach
motorowych, w ramach działalności statutowej Automobilklubu Wielkopolski.
§2
Zasady szczegółowe

1.
1.1
1.2
1.3

Automobilklub Wielkopolski może wspomagać swych zawodników poprzez:
udostępnianie urządzeń, obiektów i sprzętu będącego własnością Klubu (wg odrębnych regulaminów);
umożliwienie korzystania ze szkoleń sportowych i technicznych;
udzielanie pomocy finansowej tj. m. in.:
 Opłacanie (zwrot) części lub całości wpisowego (tylko w I terminie).
 Wypłatę nagród z tytułu uzyskiwania wyników.

2.

Zarząd Automobilklubu Wielkopolski (w zależności od możliwości budżetowych) na wniosek właściwej
Komisji, może przyznać zawodnikom startującym w barwach Klubu uznaniowe nagrody za wybitne
osiągnięcia sportowe w imprezach rangi międzynarodowej lub ogólnopolskiej w danym sezonie tj.:
 Zdobycie tytułów mistrzowskich lub zajęcie miejsca od I do III w klasach, w których nie przyznano tych
tytułów pod warunkiem sklasyfikowania w minimum 50% rund i sklasyfikowania w danej klasie
minimum 5 zawodników.
 Spektakularne wyniki w innych zawodach,

3.

Sposób wspomagania zawodnika w danym sezonie określany będzie na wniosek właściwej Komisji
po uwzględnieniu dotychczasowych wyników sportowych osiągniętych przez zawodnika.

4.

Zawodnicy, którzy są kandydatami na członka Automobilklubu Wielkopolski lub zmienili barwy klubowe,
w tym również zawodnicy, którzy przerwali czasowo starty, mogą zwrócić się do właściwej Komisji
o pomoc. Wnioski te będą rozpatrywane indywidualnie.

5.

Wszelkie wypłaty, dokonywane na rzecz zawodnika, a dotyczące zwrotu kosztów mogą nastąpić
na wniosek właściwej Komisji w uzgodnieniu z działem księgowości i po uzyskaniu akceptacji Skarbnika.

6.

W przypadku zaniechania startów lub zamiaru zmiany barw klubowych (odejście do innego Klubu)
w trakcie sezonu, zawodnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej w tym sezonie pomocy.
Zarząd Klubu może postanowić inaczej.

7.

W przypadku opłacania wpisowego przez Klub, jeżeli zawodnik nie wystartuje w określonej
(zadeklarowanej przez siebie na początku sezonu) liczbie eliminacji / rund – ma obowiązek zwrócić koszty
wpisowego, opłacone dotychczas (w bieżącym sezonie) przez Klub.

8.1 Klub udostępni tor kierowcom - zawodnikom Automobilklubu Wielkopolski do treningów w trakcie
tzw. treningów klubowych na zasadach określonych corocznie przez daną dyscyplinę.
8.2 Regulamin treningów klubowych na dany rok kalendarzowy zawierający m.in. zasady udziału kierowców –
zawodników Automobilklubu Wielkopolski w tzw. treningu klubowym opracowują właściwe Komisje
i przedstawiają do zatwierdzenia Zarządowi Automobilklubu Wielkopolski.
9. Zarząd Automobilklubu Wielkopolski zastrzega sobie prawo przyznania kierowcom – zawodnikom
dodatkowych nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.
10. Zawodnik może otrzymać wsparcie na finansowanie startów tylko w jednej dyscyplinie i klasie.

11. Zawodnik Automobilklubu Wielkopolski zobowiązany jest do:
 opłacania składek członkowskich na bieżąco,
 członkostwa w odpowiedniej komisji (strukturze) działającej w Automobilklubie Wielkopolski, zgodnie
z uprawianą dyscypliną sportu,
 przestrzegania zasad etyki (kanonu moralnego) członka Automobilklubu Wielkopolski,
 umieszczenie na samochodzie, karcie lub motocyklu w dobrze widocznym miejscu co najmniej dwóch
emblematów klubowych, bądź równoważnej reklamy zaakceptowanej przez Klub, a na kombinezonie
naszywki lub naklejki klubowej.
Zobowiązuje się zawodnika do wprowadzenia do wszelkich umów patronackich i sponsorskich
informacji o przynależności klubowej i wynikającym z tego obowiązku reprezentowania Klubu.
Realizacja tego warunku będzie wnikliwie weryfikowana,
 umieszczenia w zgłoszeniu do zawodów, na listach startowych (jeżeli regulamin zawodów,
to dopuszcza lub przewiduje) przynależności klubowej,
 uczestniczenia w uroczystym klubowym zakończeniu sezonu (w stosownym, oficjalnym stroju) – w
przypadku, gdy zawodnik z ważnej przyczyny nie może uczestniczyć w klubowym zakończeniu
sezonu obowiązany jest poinformować o tym Klub najpóźniej na 24 godz. przed jego terminem.
Pisemne usprawiedliwienie nieobecności winno zostać dostarczone (pocztą lub pocztą elektroniczną)
do sekretariatu Klubu. Brak pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na klubowym zakończeniu
sezonu lub jego dostarczenie po upływie ww. terminu skutkuje wstrzymaniem wypłat nagród, o których
mowa w § 2 pkt. 2 niniejszego regulaminu.
12. Stwierdzone przez władze sportowe zawodów, niesportowe zachowanie lub wykroczenie przeciwko
przepisom antydopingowym i antyalkoholowym, a także zachowanie zawodnika lub członków jego ekipy
rażąco odbiegające od ogólnie przyjętych norm – oprócz kar przewidzianych w regulaminach sportowych
pociąga za sobą cofnięcie wsparcia w całym sezonie, a dotychczas otrzymane wsparcie podlega zwrotowi.
13. Klub zastrzega sobie prawo do cofnięcia wsparcia w przypadku stwierdzenia, że wygląd sprzętu
sportowego, stanowiska w parku serwisowym oraz samego zawodnika rażąco odbiega od ogólnie
przyjętych norm estetycznych.
14. W przypadku działań na szkodę Klubu zawodnik poza nałożeniem kary statutowej, może być pominięty
w uzyskiwaniu wszelkiej pomocy.
§3
Postanowienia końcowe
1. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do podejmowania innych decyzji, a także do zmian regulaminu,
jak również zawieszenia jego stosowania.
2. Prawo interpretacji powyższego regulaminu należy do Zarządu Automobilklubu Wielkopolski.

Regulamin Zawodników Licencjonowanych Automobilklubu Wielkopolski, zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Automobilklubu
Wielkopolski w dniu 20.02.2018 r. zgodnie z Uchwałą nr 14/2018 wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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