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Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Zasady i zakres działania
1. Wydział Dyscypliny (w dalszej części WD) Polskiego Związku Muaythai (dalej PZ
Muaythai) powoływany jest przez Zarząd PZ Muaythai i składa się z 3-5 osób:
przewodniczącego, sekretarza i członków.
2. WD konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.
3. WD działa w oparciu o uchwalony przez Zarząd regulamin; obowiązujące w polskim
sporcie przepisy prawa; przepisy organizacji międzynarodowych i krajowych, których
członkiem jest PZ Muaythai; statutu, regulaminów i przepisów PZ Muaythai; uchwał i
postanowień władz PZ Muaythai; przepisów antydopingowych oraz innych przepisów norm i
postępowań przyjętych w sporcie i życiu społecznym.
4. Odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej niniejszym regulaminem podlega każdy
uczestnik działań PZ Muaythai, biorący udział w tych działaniach z racji członkostwa,
akredytacji lub uczestnictwa (kluby, zawodnicy, trenerzy, organizatorzy, sędziowie, działacze
itd.).
5. Podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej jest nieprzestrzeganie
postanowień i przepisów prawa obowiązujących w polskim sporcie; przepisów organizacji
międzynarodowych i krajowych, których członkiem jest PZ Muaythai; statutu, regulaminów i
przepisów PZ Muaythai; uchwał i postanowień władz PZ Muaythai; przepisów
antydopingowych oraz innych przepisów norm i postępowań przyjętych w sporcie i życiu
społecznym.

§2
Postępowanie dyscyplinarne
1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się na wniosek władz Związku, członka
Związku, osoby funkcyjnej

lub

z urzędu, gdy do PZ Muaythai dotrą wyniki badań
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antydopingowych skutkujące naruszeniem przepisów antydopingowych lub informacje o
popełnieniu innego wykroczenia.
2. Każda osoba w PZ Muaythai ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia PZ Muaythai
o wykroczeniu przeciwko prawu, statutowi, przepisom, a jeżeli wykroczenie ma miejsce
podczas zawodów, musi powiadomić delegata związku, lub sędziego głównego zawodów.
3. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się niezależnie od prowadzonego w tej sprawie
postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego czy dyscyplinarnego, prowadzonego
przez inny organ.
4. Postępowanie dyscyplinarne może być zawieszone do czasu rozstrzygnięcia wymienionego
w pkt. 3 postępowania. WD PZ Muaythai może odrzucić wniosek uzasadniając to na piśmie.

Rozdział II. Kompetencje i procedury postępowania
§3
Zawody
1.Wykroczenia podczas zawodów karane są przez sędziego głównego zgodnie z przepisami
PZ Muaythai.
2. Inne przekroczenia regulaminów w związku z zawodami są karane przez WD PZ Muaythai
zgodnie z regulaminem dyscyplinarnym.
3. Nałożenie kary zgodnie z pkt. 1 § 3 nie wyklucza skierowania wniosku do WD.

§4
Wydział Dyscypliny PZ Muaythai
1. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej, WD PZ Muaythai jest uprawniony do osądzania i
karania wszelkich wykroczeń.
2. Każda sprawa prowadzona jest co najmniej przez 2-3 członków wydziału, wyznaczonych
przez przewodniczącego lub sekretarza wydziału. Każdy członek WD PZ Muaythai, który jest
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bezpośrednio lub pośrednio zainteresowany w sprawie, musi zostać zastąpiony przez innego
członka wydziału.
3. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej, WD musi rozpocząć postępowanie dyscyplinarne
w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku o wszczęcie postępowania, otrzymania przez
Związek informacji o naruszeniu przepisów antydopingowych bądź otrzymania informacji o
popełnieniu innego wykroczenia.
4. WD PZ Muaythai zawiadamia zainteresowanego o rozpoczęciu postępowania
dyscyplinarnego przesyłając mu zawiadomienie o wszczęciu postępowania, kopię wniosku i
załączonych do wniosku materiałów. Zawiadomienie takie musi zostać wysłane
zainteresowanemu listem poleconym w ciągu 7 dni od rozpoczęcia postępowania
dyscyplinarnego.
5. Zainteresowane strony mogą przedstawić swoje argumenty opisując zarzucane fakty i
wysyłając ten opis do WD PZ Muaythai listem poleconym maksymalnie 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postepowania a w szczególnych sytuacjach 30 dni.
6. Zawiadomienie zawodnika o naruszeniu przepisów antydopingowych musi zostać wysłane
do niego listem poleconym w ciągu 2 dni roboczych od wpływu informacji do PZ Muaythai.

7. WD PZ Muaythai zawiadamia zainteresowanego o miejscu i dacie posiedzenia
rozpatrującego wniosek co najmniej 10 dni przed jego terminem. Zainteresowanemu
przysługuje prawo posiadania maksymalnie dwóch doradców. Podczas posiedzenia
zainteresowany może przedstawić swoje argumenty pisemnie lub ustnie i być w obecności
swoich doradców. WD PZ Muaythai może powołać i przesłuchać każdą osobę, której
przesłuchanie uzna za pożyteczne dla sprawy. Koszty z tym związane ponosi PZ Muaythai,
chyba że WD zdecyduje inaczej.
8. WD musi podjąć decyzję najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od momentu rozpoczęcia
postępowania dyscyplinarnego. O każdym przypadku nie dotrzymania tego terminu (jeśli w
trakcie postępowania dyscyplinarnego ujawnione zostały nowe ważne fakty lub wpłynęły
nowe ważne dokumenty w sprawie albo jeśli wydanie decyzji wymaga dodatkowych badań
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lub opinii ekspertów) WD musi powiadomić pisemnie stronę, podając przyczyny nie
dotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, nie dłuższy jednak niż
kolejny 1 miesiąc,.
9. WD PZ Muaythai prowadzi postępowanie dyscyplinarne nawet wówczas, gdy osoba, która
przekroczyła przepisy otrzymała w trakcie procedury dyscyplinarnej licencję innej Federacji
Narodowej.
10. Decyzje WD wydawane są na piśmie. Decyzja zawiera: oznaczenie organu wydającego
decyzję i jego skład osobowy, datę wydania decyzji, oznaczenie stron biorących udział w
postępowaniu dyscyplinarnym, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i
prawne, podpisy członków prowadzących postępowanie. Decyzja WD doręczana jest
zainteresowanym stronom listem poleconym w terminie 7 dni od zakończenia postępowania.

Rozdział III. Kary
§5
Przepisy ogólne
1. Za wyjątkiem kary upomnienia i nagany, kary za wykroczenia w stosunku do
przepisów PZ Muaythai muszą być zgodne z postanowieniami statutu lub przepisów PZ
Muaythai obowiązującymi w momencie, gdy dane wykroczenie miało miejsce.
2. Zarząd PZ Muaythai jest jedynym organem władnym podejmować decyzje o zawieszeniu
bądź wykluczeniu członka Związku.
3. Zarząd podejmuje decyzje o zawieszeniu bądź wykluczeniu na wniosek WD PZ Muaythai
bądź z własnej inicjatywy.
4.WD przed skierowaniem wniosku do Zarządu powinien na swoim posiedzeniu wysłuchać
upoważnionych przedstawicieli obwinionego członka Związku oraz przeanalizować złożone
przez niego na piśmie wyjaśnienia. Wniosek WD powinien zostać skierowany do Zarządu
minimum 7 dni przed najbliższym posiedzeniem Zarządu.
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5. Jeżeli to samo zachowanie stanowi wykroczenie w stosunku do kilku postanowień
przepisów, przewidziane kary są kumulowane, lecz nałożona kara nie może przekraczać
najwyższej kary przewidzianej w tych postanowieniach.

§6
Rodzaje kar
1. Upomnienie
Kara upomnienia może zostać nałożona przez uprawnione władze lub osobę funkcyjną za
niestaranność lub niewielki błąd, jeżeli istnieją okoliczności łagodzące, które to
usprawiedliwiają.

2. Nagana
Kara nagany może zostać nałożona przez uprawnioną władzę lub osobę funkcyjną za
postępowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami etyki, moralności lub lojalności w
stosunku do uczestników działań PZ Muaythai lub biorących udział w tych działaniach z racji
członkostwa, akredytacji lub uczestnictwa.

3. Dyskwalifikacja
Dyskwalifikacja zawodnika równa się wykluczeniu go ze wszystkich klasyfikacji w danych
zawodach i utracie wszystkich tytułów, nagród, punktów i medali. Dyskwalifikacją może być
również zakaz startu w zawodach, jeśli wykroczenie zostało stwierdzone przed startem, lub
może nią być wykluczenie podczas zawodów, jeśli wykroczenie zostało stwierdzone podczas
trwania zawodów.

4. Zawieszenie
4.1 Kara zawieszenia uniemożliwia tej osobie pełnienie jakiejkolwiek funkcji w zawodach i
innych formach życia sportowego organizowanych według przepisów PZ Muaythai. Podczas
zawieszenia osoba objęta karą ponosi odpowiedzialność za wszelkie przekroczenia przepisów
PZ Muaythai i nadal podlega regulaminowi dyscyplinarnemu.
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W szczególności osoba objęta karą podlega przepisom antydopingowym, a zawieszeni

zawodnicy zobowiązani są poddawać się testom antydopingowym przeprowadzanym poza
zawodami.


Decyzja o karze zawieszania musi mieć ściśle ustalone daty początku i końca
okresu zawieszenia.

Zawieszenie winno być skuteczne pod względem sportowym, to znaczy winno
obejmować okres normalnej działalności zainteresowanego, w związku z czym może być
rozłożone na kilka okresów w ciągu roku. Początek kary zawieszenia winien zostać ustalony
bezpośrednio po wygaśnięciu terminu ewentualnego odwołania, ale z uwzględnieniem okresu
normalnej działalności zainteresowanego.
4.2. Zawieszeniu od 3 do 12 miesięcy podlegają osoby które:
 zachowują się brutalnie lub używają słów ubliżających lub oszczerczych wobec władz,
sędziów, osób funkcyjnych PZ Muaythai, lub ogólnie wobec wszystkich, którzy wykonują
funkcję przewidzianą przez przepisy PZ Muaythai;
 zachowują się w sposób, który ma wpływ na negatywny wizerunek i obraz muaythai
lub PZ Muaythai;
 nie odpowiadają na wezwanie władz i organów PZ Muaythai lub innej instancji
dyscyplinarnej bez odpowiedniego usprawiedliwienia;
 dokonały próby oszustwa lub innego przewinienia nie wymienionego w sposób
szczególny w regulaminach PZ Muaythai.
4.3. W przypadku ponownego przewinienia w ciągu 2 lat, kary wymienione wyżej zostają
podwojone.

5. Wykluczenie
W wyjątkowym przypadku, może być nałożona kara wykluczenia. Za wyjątkiem kary
wykluczenia za stosowanie dopingu, karę wykluczenia może orzec Zarząd. Odwołanie od
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tego orzeczenia może zostać skierowane tylko do Walnego Zgromadzenia Delegatów PZ
Muaythai.

6. Kary finansowe
6.1. Kary finansowe mogą zostać określone przez Zarząd PZ Muaythai, zgodnie z
postanowieniami statutu.
6.2. Nałożone kary finansowe muszą zostać opublikowane.
6.3. Jeżeli wykroczenie jest karane karą finansową, stosowne władze lub osoby funkcyjne
proponują winnym zapłacenie kary. W momencie opłacenia kary finansowej Zarząd PZ
Muaythai zamyka sprawę.

§7
Zawieszenie lub anulowanie kary
1. Zarząd na wniosek WD PZ Muaythai lub z własnej inicjatywy może zawiesić wykonanie
kary na czas nie dłuższy niż 2 lata, jeśli nie jest to sprzeczne z innymi przepisami. Jeżeli
jednak w okresie zawieszenia wykonania kary osoba ta dopuści się kolejnego wykroczenia,
musi ona odbyć poprzednio wymierzoną karę oraz tę, która zostanie wymierzona za czyn
popełniony w okresie zawieszenia. W przypadku takim nie może nastąpić ponowne
zawieszenie wykonania kary łącznej.
2. Zawieszenie wykonania kary nie może mieć miejsca, jeżeli wykroczenie zostało
popełnione w ciągu 2 lat od poprzednio wymierzonej i odbytej kary.
3. Zarząd PZ Muaythai na wniosek ukaranego po odbyciu połowy kary może podjąć decyzję
o anulowaniu części kary lub puszczeniu w niepamięć poprzednio wymierzonej kary, jeżeli
osoba ukarana wykazała poprawę i swym postępowaniem dała dowód zrozumienia
szkodliwości popełnionego czynu.
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§8
Ogłoszenie i ewidencja kar
1. Każda prawomocna decyzja Zarządu PZ Muaythai lub WD o karze musi być ogłoszona w
oficjalnym komunikacie. Decyzję o rodzaju komunikatu, zakresie, podejmuje odpowiednio
Zarząd lub WD. Komunikat ten musi zostać podany do wiadomości i wysłany do osoby
ukaranej listem poleconym w terminie 7 dni od podjęcia decyzji.
2. Kary wymierzone podczas zawodów muszą zostać wymienione w komunikacie z danych
zawodów.
3. Wszystkie wymierzone przez Zarząd PZ Muaythai i Komisję Dyscyplinarną PZ Muaythai
kary, jak również wniesione apelacje i ich rozstrzygnięcia, muszą być ewidencjonowane przez
Wydział Dyscypliny PZ Muaythai w specjalnie na ten cel przeznaczonym rejestrze kar, który
przechowywany jest w Biurze Związku.

Rozdział IV. Odwołania
§9
Zarząd Polskiego Związku Muaythai
1. Jeśli nie ma innych postanowień to:
a) odwołania od decyzji WD PZ Muaythai wnoszone są do Zarządu PZ Muaythai;
b) organem odwoławczym od decyzji WD w przypadku: wniosków Zarządu, orzeczeń
wobec

członków

Zarządu, komisji rewizyjnej lub wydziału dyscypliny jest Walne

Zgromadzenie Delegatów, które podejmuje decyzję ostateczną lub ma prawo powołania
komisji odwoławczej, która w terminie jednego miesiąca podejmie ostateczną decyzję.
c) odwołania od spraw dopingowych, wnoszone są do (Polskiej Agencji Antydopingowej)
POLADA.
2. Odwołanie musi zostać wniesione w ciągu 30 dni od ogłoszenia decyzji przez WD PZ
Muaythai.
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3. Wniesione odwołanie nie zawiesza wykonania decyzji o karze.

5. Decyzje Zarządu PZ Muaythai są w tej sprawie ostateczne.

Rozdział V. Spory
§ 10
Kompetencje działania
1. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej wszystkie spory pomiędzy członkami PZ
Muaythai , osobami biorącymi udział w działaniach Związku, podlegające statutowi,
regulaminom i przepisom PZ Muaythai w związku ze stosowaniem i interpretacją tych
dokumentów, są rozstrzygane przez WD PZ Muaythai.

§ 11
Procedura
1. Sprawa rozpoczyna się od skargi. Skarga winna mieć formę pisemną i zawierać załączoną
pełną dokumentację przedstawiającą całokształt sprawy.
2. WD PZ Muaythai w ciągu 30 dni ustala sposób postępowania w danej sprawie
biorąc pod uwagę rodzaj sporu. O przyjętym sposobie postępowania WD informuje obie
strony sporu i wyznacza termin posiedzenia, na którym spór zostanie rozstrzygnięty.
Posiedzenie to musi odbyć się w ciągu 60 dni od daty wpłynięcia skargi.
3. Po zbadaniu sprawy, analizie przedstawionych dokumentów i ewentualnym przesłuchaniu
stron, WD PZ Muaythai podejmuje decyzję.
4. Osoby, organizacje, które w odpowiednim czasie nie dostosują się do decyzji WD PZ
Muaythai zostaną zawieszone do momentu wykonania decyzji.
5. Odwołania przed sądami powszechnymi są nieważne, jeżeli nie zostały wyczerpane
wszystkie odwołania przewidziane przez statut i regulaminy PZ Muaythai.
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6. Wszelkie sprawy wnoszone do sądu przeciwko PZ Muaythai muszą zostać wniesione
wyłącznie do sądu odpowiedniego dla siedziby PZ Muaythai.

Podstawa prawna:
Uchwała Zarządu PZ Muaythai z dnia 30.11.2018 r.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku

