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Załącznik nr2
do Uchwały Nr 2 
Zarządu PZSPZ 
z dn 05.08.2008r.


 REGULAMIN  OBRAD 
ZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTU PSICH ZAPRZĘGÓW

KĘDZIERZYN KOŻLE  
30 sierpnia 2008 r,


1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołany został przez Zarząd PZSPZ zgodnie z §30, pkt 2 Statutu PZSPZ.

2. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów ma charakter sprawozdawczy.

3. W Zjeżdzie udział biorą:
-   z głosem stanowiącym Delegaci członków Zwyczajnych Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów
-   z głosem doradczym nie będący Delegatami członkowie Zarządu 
i Komisji Rewizyjnej, przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz inni zaproszeni goście. 

4. Delegaci swą obecność na Zjeżdzie stwierdzają podpisem  na liście obecności po czym otrzymują mandaty uprawniające do głosowania.

5. Obrady Zjazdu otwiera Prezes PZSPZ, który zarządza wybór spośród Delegatów trzyosobowej Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, po czym następuje wybór Przewodniczącego obrad i Protokólanta.

6. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna Zjazdu wykonuje następujące funkcje:
-  wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, Komisja działa kolegialnie pod przewodnictwem przewodniczącego, dokonując ustaleń zwykłą większością głosów swojego składu osobowego
-  stwierdza prawomocność zebrania na podstawie listy obecności  
i wydawanych mandatów
-  przygotowuje listy do głosowania, ustala technikę liczenia głosów, 
oblicza głosy

-  sporządza sprawozdanie ze swej działalności, które podpisują wszyscy jej członkowie. 
Członkowi  Komisji w mniejszości przysługuje wniesienie odrębnego zdania.

7. Przewodniczący obrad:
-   prowadzi obrady
-   podaje do zatwierdzenia Porządek i Regulamin obrad
-   czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu i Porządku obrad
-   przyjmuje zgłoszenia do dyskusji
-   udziela głosu dyskutantom, w razie potrzeby określa czas wystąpień
-   udziela głosu poza kolejnością w sprawach formalnych i dla złożenia ewentualnych wyjaśnień
-   zarządza głosowanie i ogłasza jego wyniki

8. 
-  Wszystkie uchwały i wnioski podejmowane są zwykłą większością głosów
-  głosowanie odbywa się :
a) w sposób jawny (poprzez podniesienie mandatów) w sprawach wyboru Komisji Zjazdu, Przewodniczącego obrad,
Protokólanta obrad  i zatwierdzenia Porządku i Regulaminu obrad, przyjmowania i uchwalania poprawek i uchwał.
b) każdy z reprezentowanych na Zjeżdzie członków zwyczajnych dysponuje ilością głosów zgodnie z §33 Statutu PZSPZ:
- dla klubów psich zaprzęgów i klubów posiadających ,sekcje psich zaprzęgów, pod uwagę bierze się liczbę zawodników licencjonowanych,
- dla okręgowych związków sportowych pod uwagę bierze się liczbę członków związków

od 3 do 6 zawodników licencjonowanych		1 głos
od 7 do 17 zawodników licencjonowanych		2 głosy
od 18 do 26 zawodników licencjonowanych		3 głosy
powyżej 27 zawodników licencjonowanych		4 głosy

9. Zmiany niniejszego regulaminu oraz kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad
władny jest dokonać Zjazd na wniosek przewodniczącego obrad.
10. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie  załatwiane są w sposób  i w trybie ustalonym przez przewodniczącego obrad.

11.Obrady Zjazdu są protokołowane. Protokół podpisują obowiązkowo Przewodniczący Zjazdu i Protokolant.

