0

POLSKI ZWIĄZEK MUAYTHAI
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Regulamin Egzaminacyjny na Stopnie
Khan
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§1
Dokumenty potwierdzające nadanie stopnia szkoleniowego PZ
Muaythai
1. Poziom wyszkolenia w Muaythai stwierdza się na podstawie nadanego odpowiedniego
stopnia szkoleniowego.
2. Stopnie, o których mowa w ust. 1, nadaje lub cofa, a także zawiesza lub cofa wynikające
z nich uprawnienia PZ Muaythai.
3. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uzyskanych stopni szkoleniowych Muaythai
jest odpowiedni certyfikat.
4. PZ Muaythai prowadzi rejestr wydanych certyfikatów.
5. Organizator sporządza protokół z przebiegu egzaminu, w którym stwierdza się wynik
egzaminu. Protokół podpisuje egzaminator, albo członkowie komisji i organizator.
6. Organizator, w terminie tygodnia od daty egzaminu, przesyła do PZ Muaythai
protokół wraz z należnymi opłatami za certyfikaty.
7. Organizatorowi nie przestrzegającemu terminu rozliczeń nalicza się ustawowe odsetki
karne. Jeżeli wysokość odsetek nie przekracza 10 zł PZ Muaythai umarza je.
8. W przypadku nieterminowego uiszczenia wpłaty przez Organizatora, data egzaminu
zdających będzie zmieniona na datę wpłynięcia środków za dany egzamin na konto PZ
Muaythai.
9. PZ Muaythai może uznać za równorzędne kwalifikacje uzyskane za granicą, określające
poziom wyszkolenia w Muaythai, na podstawie przedłożonych dokumentów.

§2
Egzamin na stopnie szkoleniowe PZ Muaythai
1. Stopień szkoleniowy można uzyskać tylko i wyłącznie w drodze egzaminu.
2. Egzamin przeprowadza się zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi na poszczególne
stopnie szkoleniowe.
3. Egzamin na stopnie szkoleniowe przeprowadza egzaminator upoważniony przez Polski
Związek Muaythai lub komisja, w skład której wchodzi upoważniony egzaminator.
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4. W przypadku stwierdzenia, że egzamin na stopnie szkoleniowe Muaythai został
przeprowadzony z naruszeniem wymagań egzaminacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 6,
przeprowadza się powtórny egzamin przed egzaminatorem lub komisją wyznaczoną przez
Polski Związek Muaythai.
5. W przypadku negatywnej oceny z egzaminu, cofa się przyznany stopień szkoleniowy.

§3
Osoby uprawnione do przeprowadzania egzaminów
1. Do przeprowadzania egzaminów upoważnieni są egzaminatorzy PZ Muaythai.
2. Egzaminatorzy PZ Muaythai dzielą się na:
a) egzaminatorów posiadających 8 stopień Khan z prawem nadawania stopni do 2 Khan
włącznie, na terenie całego kraju,
b) egzaminatorów posiadających 9 stopień Khan z prawem nadawania stopni do 3 Khan
włącznie, na terenie całego kraju,
c) egzaminatorów posiadających 10 stopień Khan z prawem nadawania stopni do 4 Khan
włącznie, na terenie całego kraju,
d) egzaminatorów ze stopniem wyższym niż 10 Khan z prawem nadawania stopni Khan
powyżej 4, na terenie całego kraju.
3. Lista egzaminatorów ustalana jest corocznie na okres od 1 stycznia do 31
grudnia. Proponuje ją Wiceprezes ds. szkoleniowych, a zatwierdza Zarząd PZ Muaythai.

§4
Kryteria powoływania egzaminatorów PZ Muaythai
1. Ukończony 25 rok życia.
2. Stopień minimum VIII Khan.
3. Legitymacja instruktora Muaythai wydana przez PZ Muaythai.
4. Czynna praca instruktorska w klubie zrzeszonym w PZ Muaythai.
5. Dyspozycyjność.
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§5
Kryteria zmiany zasięgu uprawnień lub pozbawienia funkcji
egzaminatora PZ Muaythai
1. Brak aktywności egzaminacyjnej (nie przeprowadzenie egzaminu przez okres 2 lat).
2. Brak czynnego udziału w szkoleniach i seminariach dla egzaminatorów organizowanych
przez PZ Muaythai.
3. Naruszenie regulaminu egzaminacyjnego.
4. Zawieszenie lub wykluczenie z PZ Muaythai.
5. Nieterminowe regulowanie należności za certyfikaty (dotyczy egzaminatorów, którzy są
jednocześnie organizatorami egzaminów).
6. Nieetyczne postępowanie.
7. Zaprzestanie pracy instruktorskiej w Klubie.
8. Nieopłacenie przez Klub, w którym egzaminator pracuje, jako instruktor, składki
członkowskiej do PZ Muaythai lub zawieszenie, czy wykluczenie tego Klubu.

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

