Komunikat
Głównej Komisji Sportu Motocyklowego PZM
nr 1/2020 z dnia 31.12.2019 r.

1.1. Licencje sędziowskie sportu motocyklowego
Licencje sędziego stopnia „P” ważne tylko do końca roku 2019, będą wymieniane przed
początkiem sezonu 2020 celem dostosowania ich do aktualnego wzoru licencji sędziego
klasy I. W tym celu sędziowie zobowiązani będą do przesłania druku danych osobowych
wraz ze zdjęciem i potwierdzeniem opłaty za jej przedłużenie.

1.2. Licencje zawodników sportu motocyklowego
W związku z wymianą blankietów licencji zawodniczych wydawanych do końca 2018 r.
i przedłużanych na sezon 2019, zawodnicy/Kluby zobowiązani/e są do skompletowania
i przesłania na adres ZG PZM (w przypadku licencji A) i na adresy Zarządów Okręgowych
PZM (w przypadku licencji B i C) dokumentów zgodnie z poniższymi procedurami.
Dowodem aktualności/ważności licencji na dany rok kalendarzowy jest hologram
znajdujący się na rewersie licencji zawierający logo PZM, indywidualny numer oraz rok,
na który wznawiana jest licencja.

Procedura wznawiania licencji A
W celu wznowienia licencji A sportu motocyklowego na dany sezon należy:
 wypełnić elektronicznie wniosek o wznowienie licencji znajdujący się na stronie
internetowej PZM pod adresem:
https://zgloszenia.pzm.pl/licencje/wznowienie-motocykle
 wniosek ten należy wydrukować i podpisać. − na wypełnionym i podpisanym wniosku
należy uzyskać potwierdzenie przynależności klubowej z macierzystego klubu
(pieczęć i podpis),
Do wniosku należy dołączyć:
 potwierdzenie dokonania opłaty zgodnie z obowiązującymi stawkami na 2020 rok,
z zaznaczaniem wybranej stawki ubezpieczenia (w tytule wpłaty/przelewu muszą być
podane następujące dane: imię i nazwisko wnioskującego, rodzaj licencji),
 licencję z ubiegłego sezonu,
 druk danych osobowych,
 kopię badania lekarskiego wykonanego w 2020 roku (licencja zachowuje ważność w
okresie ważności badań lekarskich). Wniosek należy złożyć w BST PZM.
UWAGA: Wznowienie licencji nastąpi jedynie po przedstawieniu kompletu w/w
dokumentów.

Procedura wznawiania licencji B
W celu wznowienia licencji B sportu motocyklowego na dany sezon należy:
 wypełnić elektronicznie wniosek o wznowienie licencji znajdujący się na stronie
internetowej PZM pod adresem:
https://zgloszenia.pzm.pl/licencje/wznowienie-motocykle
 wniosek ten należy wydrukować i podpisać - na wypełnionym i podpisanym wniosku
należy uzyskać potwierdzenie przynależności klubowej z macierzystego klubu
(pieczęć i podpis),
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Do wniosku należy dołączyć:
 potwierdzenie dokonania opłaty zgodnie z obowiązującymi stawkami z 2020 roku,
z zaznaczaniem wybranej stawki ubezpieczenia (w tytule wpłaty/przelewu muszą być
podane następujące dane: imię i nazwisko wnioskującego, rodzaj licencji),
 licencję z ubiegłego sezonu,
 druk danych osobowych,
 kopię badania lekarskiego wykonanego w 2020 roku (licencja zachowuje ważność w
okresie ważności badań lekarskich).
Wniosek należy złożyć w odpowiednim biurze ZO PZM, do którego należy klub
zawodnika.
UWAGA: Wznowienie licencji nastąpi jedynie po przedstawieniu kompletu w/w
dokumentów.

Procedura uzyskiwania nowej licencji sportu
przez kandydata, który zdał egzamin w roku 2019.

motocyklowego

GKSM informuję, że każdy z kandydatów do licencji, który zdał egzamin z wynikiem
pozytywnym i ze względu na koszty nie dokonał formalności wyrobienia licencji do końca
roku 2019 może wnioskować o przyznanie licencji przez okres 2 lat od zdanego
egzaminu.
Tylko w przypadku dokonania formalności przed pierwszymi zawodami sezonu zawodnik
ma szansę zdobywać punkty w każdej rundzie sezonu.

Procedury uzyskiwania licencji w roku 2020
Licencja jest jedynym dokumentem potwierdzającym nabytą wiedzę teoretyczną
i praktyczne umiejętności niezbędne do uprawiania dyscypliny - sport motocyklowy. Jest
wydawana dla określonej konkurencji zgodnie z RSM, w której kandydat zaliczył egzamin
teoretyczny i praktyczny z wynikiem pozytywnym.
W sporcie motocyklowym licencję otrzymuje się po zaliczeniu egzaminów:
 teoretycznego,
 praktycznego w jednej z nw. konkurencji:
 Motocross/Enduro /Cross country
 Super Enduro
 Trial
 Wyścigi torowe / Wyścigi torowe Classic
 Supermoto
 Mini Motocykle Kadet / PitBike

Procedura zmiany barw klubowych
Zawodnicy zamierzający zmienić barwy klubowe od tego roku mają do dyspozycji druk:
https://www.pzm.pl/pliki/zg/motocykle/dokumenty/7_zgloszenie_zmiany_reprezentacji_klu
bowej_-_motocykle.pdf
Przypominamy, że takie formalności należy zgłosić do końca miesiąca lutego.
Niniejszy komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Motocyklowego PZM
Jacek Bujański
2/2

