Uchwała nr I/4/2012
Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
z dnia 22 sierpnia 2012 roku
w sprawie: zmiany w regulaminie nadawania uprawnień delegata Wlkp. ZPN.

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 9 statutu Wlkp. ZPN, Zarząd Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej postanawia co następuje:
§1
Dokonuje się zmiany w § 4 ust. 2 polegającej na nadaniu mu nowego brzmienia o treści:
„ma ukończone 35 lat a nie przekracza 70 lat”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Wlkp. ZPN.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Tekst jednolity §1
Wnioski w sprawie kandydatów na delegatów składa się do Wydziału ds.
Bezpieczeństwa na obiektach Wlkp. ZPN po konsultacji i uzyskaniu pozytywnej
opinii właściwego Prezesa OZPN lub Przewodniczącego Rady Strefy
Poznańskiej.
§2
Kandydatów na delegatów przedstawia na Zarządzie Wlkp. ZPN, V-ce Prezes
ds. Bezpieczeństwa na obiektach Wlkp. ZPN.
§3
Uprawnienie delegata nadaje Zarząd Wlkp. ZPN przed rozpoczęciem każdego
sezonu rozgrywkowego.
§4
Kandydatem na delegata Wlkp. ZPN może zostać osoba, która spełnia
następujące kryteria:
1. złoży oświadczenie o niekaralności,
2. ma ukończone 35 lat a nie przekracza 70 lat,
3. posiada minimum średnie wykształcenie,
4. odbędzie stosowne szkolenie teoretyczne,
5. zda z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy.
§5
Kandydaci na delegatów winni:
1. w przypadku III ligi dodatkowo pełnić funkcję delegata w klasach
niższych przez minimum 2 lata,
2. w przypadku IV ligi dodatkowo pełnić funkcję delegata w klasach
niższych przez minimum 1 rok,
3. w przypadku klas niższych niż IV liga spełniać kryteria określone w § 4
niniejszego regulaminu.
§6
Liczbę delegatów na każdy sezon na wniosek Wydziału ds. Bezpieczeństwa
Wlkp. ZPN na obiektach ustala Zarząd Wlkp. ZPN.
§7
Decyzja o umieszczeniu na liście kandydatów oraz nadanie uprawnień mają
charakter nominacji i nie podlegają zaskarżeniu.
§8
Delegat może być odwołany z funkcji przez Zarząd Wlkp. ZPN na wniosek
Wydziału ds. bezpieczeństwa na obiektach Wlkp. ZPN, w wyniku nie

stosowania się do uchwał i postanowień Zarządów: PZPN, Wlkp. ZPN oraz nie
wywiązywanie się z nałożonych obowiązków. Powyższe ma również
zastosowanie w sytuacji podjęcia wobec delegata przez organy dyscyplinarne
decyzji o nałożeniu kar dyscyplinarnych.
§9
Delegat nie może być czynnym sędzią, obserwatorem, członkiem Zarządu a
także członkiem Wydziałów Dyscypliny w OZPN i Wlkp. ZPN.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Wydziału ds.
Bezpieczeństwa na obiektach Wlkp. ZPN.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 lipca 2012 roku.

