
 

 

ZAWIESZENIE ZAWODNIKA – ZAWODY 

APROBOWANE PRZEZ PSPS 

 

 

1. Poniższy dokument ma za zadanie określić i unormować obowiązki zawodnika oraz 

organizatora zawodów aprobowanych przez Stowarzyszenie Polskiej Społeczności Pole Sport, 

w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach.  

Celem dokumentu jest unormowanie sytuacji, kiedy zawodnik nie pojawia się jako uczestnik 

lub rezygnuje w krótkim okresie, przed zawodami.  

Poniższy dokument pozwala wykluczyć problemy organizatorów z przewidywanym czasem 

eventu, zabezpiecza przed zbędnymi wydatkami organizacyjnymi, czy niweluje niezadowolenie 

widzów oraz sponsorów i innych zawodników.  

2. Zawodnik, który zgłosił się jako uczestnik eventu, aprobowanego przez PSPS, może 

zrezygnować z udziału w powyższym, bez podawania przyczyny, równo na miesiąc, a 

dokładniej na 30 dni, przed datą zawodów, wysyłając e-mail do organizatora z informacją o 

rezygnacji. Przesłanie e-maila z rezygnacją, z zachowaniem wymienionego w punkcie 2 

terminu, nie powoduje zawieszenia zawodnika w startach. Dzień rozpoczęcia zawodów nie 

jest liczony.  

3. Jeśli zawodnik będzie zmuszony do rezygnacji po wyznaczonym terminie, tj. w okresie 30 dni 

przed zawodami, ma obowiązek przesłać do organizatora zawodów powód rezygnacji oraz 

dokumenty potwierdzające powyższy fakt, np. dokumenty medyczne. Zgłoszenie takie 

powinno zostać wysłane jak najszybciej, aby Organizator mógł podjąć decyzję o dalszych 

zapisach. Decyzja o tym, czy przedstawione dokumenty oraz sytuacja zostanie zaakceptowana, 

będzie podejmowana przez Komisję Organizatorów Zawodów, w skład której wchodzą 

Organizatorzy wszystkich zawodów, aprobowanych przez PSPS. Decyzję Komisji zawodnik 

otrzyma drogą mailową, od Organizatora Zawodów, w ciągu 10 dni od zgłoszenia od 

przedstawienia dokumentacji.  

4. W przypadku niestawienia się w dniu rejestracji i nie wzięcia udziału w zawodach, uczestnik 

ma 7 dni na zachowanie procedury opisanej w pkt. 3. 

5. W chwili otrzymania decyzji Komisji Organizatorów Zawodów zawodnik ma 7 dni na złożenie 

pisemnej apelacji. W przypadku nie złożenia odwołania, zawodnik zostaje wpisany na listę 

zawodników zawieszonych. Wpisanie zawodnika na listę zawodników zawieszonych 

uniemożliwia mu start we wszystkich zawodach aprobowanych przez Stowarzyszenie Polskiej 

Społeczności Pole Sport przez równo rok, licząc od następnego dnia, po zakończeniu zawodów 

oraz w kolejnej edycji zawodów, na których się nie stawił, niezależnie od faktu, czy kolejna 

edycja będzie zorganizowana w przeciągu 12 miesięcy.  

6. Lista zawodników zawieszonych wraz z datami zawieszenia oraz lista aprobowanych zawodów 

PSPS, znajduje się na stronie www.pspolesport.pl  

7. Wszelkie niewyjaśnione w powyższym dokumencie kwestie, powinny być zgłaszane do 

Organizatora zawodów. 

http://www.pspolesport.pl/

