REGULAMIN
Okręgowej Komisji Sportu Kartingowego

§ 1.
Okręgowa Komisja Sportu Kartingowego zwana dalej w skrócie OKSK jest
społecznym organem Zarządu Okręgowego PZM w Krakowie, powołanym zgodnie
z § 51 pkt.7 Statutu Związku i działa na podstawie niniejszego regulaminu.
§ 2.
OKSK realizuje politykę i zadania Związku w zakresie powierzonej jej dyscypliny
z dziedziny portu kartingowego.
§ 3.
OKSK prowadzi swoją działalność zgodnie z:
- ogólnymi przepisami sportowymi obowiązującymi w kraju,
- statutem i przepisami Polskiego Związku Motorowego,
- uchwałami Zarządu Głównego i Okręgowego PZM,
- przyjętymi wnioskami i dezyderatami zgłaszanymi przez aktyw sportowy.
Do zadań OKSK należy kierowanie, koordynowanie, programowanie i opiniowanie
oraz występowanie z wnioskami w dziedzinie sportu kartingowego:
1. Opracowanie:
- planów oraz programów rozwoju kartingu w Okręgu i wprowadzanie ich
w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd Okręgu PZM,
- regulaminów sportowych, ich aktualizacja i uzupełnianie oraz wprowadzenie
ich w życie po zatwierdzeniu przez ZO PZM,
- rocznych kalendarzy sportowo – szkoleniowych oraz ich realizacja,
- rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz ich realizacja po zatwierdzeniu
przez ZO PZM,
- studiowanie oraz opiniowanie zagadnień technicznych (wytyczne, plany
i projekty w zakresie budowy i zakupu pojazdów sportowych, akcesoriów do
nich, wyposażenia zawodników i sprzętu do organizacji imprez),
metrologicznych (pomiar czasu, głośność, wymiarów pojazdów) oraz
wydawania regulaminów i instrukcji w tym zakresie,
- składanie sprawozdań z działalności własnej Komisji.
2. Inspirowanie działalności oraz ocena Klubów w tej dziedzinie.
3. Udzielenie pomocy organizacyjnej i metodycznej Automobilklubom i Klubom.
4. Inspirowanie i konsultacje przy opracowaniu planów rzeczowo – finansowych
przez jednostki terenowe PZM.
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5. Organizowanie w miarę potrzeb konferencji, narad i seminariów oraz wymiany
doświadczeń.
6. Rozpatrywanie protestów, odwołań i sporów oraz wydawanie opinii i decyzji
w sprawach sportowych, zgodnie z obowiązującymi regulaminami i przepisami
krajowymi.
7. Prowadzenie spraw komisarzy sportowych i technicznych oraz ocena ich pracy.
8. Weryfikacja i zatwierdzanie wyników mistrzostw Okręgu i nadawanie tytułów
mistrzowskich.
9. Ustalanie zasad rozdziału sprzętu sportowego, wyposażenia oraz innych
akcesoriów odpłatnie i jako dotacje na terenie okręgu.
10. Wyznaczanie organizatorów zawodów okręgowych. Decyzje OKSK w zakresie
jej uprawnień są wiążące. Odwołania od tych decyzji mogą być rozpatrywane
przez Zarząd Okręgowy PZM.
§ 4.
1. OKSK składa się z nie więcej niż 6 członków, w tym Przewodniczącego
powołanego przez ZO PZM.
2. Propozycje składu osobowego OKSK zgłasza Przewodniczący uwzględniając
w miarę istniejących możliwości pisemne propozycje zgłaszane przez
poszczególne Kluby.
3. Ostateczny skład OKSK zatwierdza Zarząd Okręgowy PZM.
§ 5.
OKSK wybiera ze swojego składu:
- Wiceprzewodniczącego OKSK
- Sekretarza Komisji.
§ 6.
Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący w miarę istniejących potrzeb.
§ 7.
Decyzje OKSK zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równości
rozstrzyga głos Przewodniczącego.
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Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Okręgowy PZM w Krakowie
w dniu 22 września 2015 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Traci ważność regulamin OKK z dnia 18 września 2007 roku.

Za zgodność

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Sportu Kartingowego
Rafał Kiwior

