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POLSKI ZWIĄZEK MUAYTHAI
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Regulamin finansowy
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Zarząd PZ Muaythai uchwala regulamin finansowy Polskiego Związku
Muaythai o następującej treści:
§1
SKŁADKA CZŁONKOWSKA
Składka członkowska roczna dla klubów wynosi 600 zł. Przy jednorazowej zapłacie do 31
stycznia ulega pomniejszeniu do kwoty 500 zł.
Przyjęcie nowych klubów w poczet członków do 30 czerwca wynosi 600 zł. Zrzeszenie od 1
lipca danego roku kalendarzowego wynosi 300 zł. Dotyczy to wyłącznie klubów
zrzeszających się po raz pierwszy w PZ Muaythai.

§2
LICENCJE ZAWODNICZE
Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach sportowych PZ Muaythai zobowiązani są do
posiadania aktualnej licencji zawodniczej PZ Muaythai, tj. obowiązującej w danym roku
kalendarzowym.
1) Dla osób uczęszczających do klubów zrzeszonych dostępne są trzy rodzaje licencji,
wszystkie wydawane na okres od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku:
a) licencja rekreacyjna – możliwość wykupienia przez wszystkich ćwiczących muaythai w
klubach zrzeszonych uprawniająca do dostępu do elektronicznej platformy iMuaythai.
b) licencja amatorska – obowiązkowa dla wszystkich ćwiczących w klubach zrzeszonych w
PZ Muaythai, dająca prawo startu w zawodach amatorskich organizowanych lub pod
patronatem PZ Muaythai.
c) licencja zawodowa, umożliwiająca uczestnictwo w zawodach organizowanych lub pod
patronatem PZ Muaythai w formule zawodowej.
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2) Dla chcących wziąć udział w zawodach organizowanych lub pod patronatem PZ Muaythai
ale wywodzących się z klubów niezrzeszonych dostępne są dwa rodzaje licencji:

a) licencja amatorska jednorazowa.

b) licencja zawodowa jednorazowa.
Obydwa rodzaje licencji wydawane są na konkretne zawody (odpowiednio w formule
amatorskiej bądź zawodowej) i po ich zakończeniu tracą ważność.
3) Opłaty licencyjne:

Dla zrzeszonych :
a) licencja amatorska - 40zł zawodnik, 25 zł – ćwiczący rekreacyjnie,
b) licencja zawodowa - 60zł

Dla niezrzeszonych:
a) licencja amatorska jednorazowa - 40zł zawodnik,
b)licencja zawodowa jednorazowa - 60zł zawodnik.
W Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski mogą startować tylko zawodnicy z klubów
zrzeszonych w PZ Muaythai (klub musi posiadać aktualnie opłaconą składkę członkowską).
Zawodnicy z klubów niezrzeszonych mogą startować we wszystkich zawodach za wyjątkiem
Mistrzostw Polski i Pucharów Polski.
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§3
LICENCJE I OPŁATY SĘDZIOWSKIE
Sędziowie powoływani do pracy na turniejach zobowiązani są do posiadania aktualnej
licencji sędziowskiej. Licencja wykupywana jest od 1 stycznia i zachowuje swoją ważność do
31 grudnia. Termin wykupienia licencji dla czynnych sędziów upływa z dniem 31 stycznia.
Po tej dacie cena licencji wzrasta o 10 zł.
Roczna opłata za licencję sędziowską wynosi:
• Sędzia klasy III 40 zł sędzia krajowy
• Sędzia klasy II 50 zł sędzia międzynarodowy
• Sędzia klasy I 60 zł sędzia walk zawodowych
Opłaty za sędziowanie
Skład sędziowski na zawody Muaythai to minimum 7 sędziów, w tym 1 sędzia główny, 2
ringowych oraz 4 punktowo/czasowych.
Opłata wycofana. W przypadku braku sędziego zgłoszonego do składu sędziowskiego
wybranego na dane zawody klub ponosi opłatę w wysokości 100 zł. Skład sędziowski na
zawody wybierany jest przez sędziego głównego PZ Muaythai. OPŁATĘ UCHYLA SIĘ OD
1 stycznia 2019 roku

1. Turnieje amatorskie
• Sędzia punktowy/czasowy 100 zł / dzień,
• Sędzia ringowy 150 zł / dzień,
• Sędzia główny 300 zł / dzień.
Każdorazowo koszt transportu jest ustalany osobiście przez organizatora z każdym z
sędziów.

2.Gale / turnieje z walkami PRO (zawodowymi):
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• Sędzia punktowy/czasowy 150 zł / dzień,
• Sędzia ringowy 200 zł / dzień,
• Sędzia główny 300 zł / dzień.
Każdorazowo koszt transportu jest ustalany osobiście przez organizatora z każdym z
sędziów.
W przypadku gal z walkami o pasy Mistrza Polski WMC koszty sędziów wynoszą:
• Sędzia delegat WMC – 100 Euro + pełne koszty transportu
• Sędzia główny – 300 zł + pełne koszty transportu
• Sędzia ringowy / punktowy 200 zł + pełne koszty transportu.
Opłaty dla organizatorów walk o pasy WMC PZ Muaythai:
1) Członkowie PZ Muaythai – zwolnieni z opłaty
2) Pozostali – opłata 500 zł
W uzasadnionych

przypadkach

organizator

pokrywa

koszty

noclegu

sędziów,

zaakceptowanych na dany turniej.

§4
LICENCJE TRENERSKIE/INSTRUKTORSKIE
Trenerzy – instruktorzy w klubach sportowych zobowiązani są do posiadania aktualnej
licencji trenerskiej. Licencja wykupywana jest od 1 stycznia i zachowuje swoją ważność do
31 grudnia. Termin wykupienia licencji dla trenerów/instruktorów upływa z dniem 31
stycznia. Po tej dacie cena licencji wzrasta o 10 zł.
Roczna opłata za licencję trenerską/instruktorską wynosi – 50zł
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§5
KURS SĘDZIOWSKI
Opłata za udział w kursie sędziowskim wynosi 120 zł. Dodatkowo za podejście do egzaminu
należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł. W przypadku nie zaliczenia egzaminu każde kolejne
podejście do niego kosztuje również 30 zł.

§6
ZMIANA BARW KLUBOWYCH
W przypadku planowanej zmiany klubu przez zawodnika/zawodniczkę (zgodnie z
regulaminem zmiany barw klubowych) opłata za złożenie wniosku wynosi 100 zł.

§7
WYJAZDY MIĘDZYNARODOWE TRENERA, SĘDZIEGO,
MANAGERA REPREZENTACJI POLSKI
Wynagradzanie trenerów, sędziego oraz team managera reprezentacji Polski muaythai
podczas wyjazdów międzynarodowych:
Każdy dzień pobytu trenera, sędziego i team managera reprezentacji Polski z Reprezentacją
na zawodach zagranicznych jest wynagradzany kwotą 150 zł brutto za dzień zawodów.

§8
EGZAMINATOR KHAN
Egzaminatorzy powoływani są zgodnie z Regulaminem egzaminacyjnym na stopnie Khan.
Licencja wykupywana jest od 1 stycznia i zachowuje swoją ważność do 31 grudnia. Termin
wykupienia licencji dla egzaminatorów upływa z dniem 31 stycznia. Po tej dacie cena licencji
wzrasta o 10 zł.
Licencja roczna egzaminatora wynosi - 50 zł
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§9
OPŁATY STOPNI KHAN
Opłaty za poszczególne stopnie Khan wynoszą kolejno:
Stopień 1-4 / - 80 zł /każdy
Stopień 5-7 / - 100 zł/każdy
Stopień 8 - 200 zł
Stopień 9 - 400 zł
Opłata od klubu zrzeszonego za dostęp do platformy internetowo-szkoleniowej Khan
światowej

federacji

muaythai

IFMA

wynosi

400

zł

(dożywotnia

licencja

-

https://www.imaes.net/).

§10
OPŁATY STARTOWE NA ZAWODACH
Opłaty obowiązujące uczestników współzawodnictwa sportowego z dniem 1 stycznia 2019
roku zostają uwolnione. Po tej dacie to organizator każdorazowo decyduje o wysokości opłat
startowych na turniejach, Pucharze Polski oraz Mistrzostwach Polski. Wszystkie turnieje
zgodnie z wymogami światowej federacji IFMA muszą być organizowane przy użyciu
elektronicznego systemu obsługi zawodów. Wiąże się to z potrąceniem 20% z opłaty
startowej dla obsługi zawodów tym systemem. W przypadku kiedy organizator rezygnuje z
pobierania opłat startowych. PZ Muaythai obowiązany jest do pobrania i przekazania opłaty
minimalnej w wysokości 2 dolarów (8 zł) za każdego zawodnika.
Organizator musi uwzględnić fakt, że na Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski mogą
startować tylko zawodnicy z klubów zrzeszonych w PZ Muaythai (klub musi posiadać
aktualnie opłaconą składkę członkowską).
Zarówno dla klubów zrzeszonych jak i niezrzeszonych obowiązuje jednolity termin zgłoszeń
- do 7 dni przed wagą chyba, że organizator w oficjalnym zaproszeniu ogłosi inaczej.
Po tym terminie opłata startowa zostaje podwojona.
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Za

dopilnowanie

ORGANIZATOR.

wysokości
Opłata

opłat,

startowa

odpowiedzialny
po

potrąceniu

elektronicznym (20%) zasila budżet organizatora zawodów.

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

w

stawki

każdym
za

wypadku

obsługę

jest

systemem

