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1. Komisja ds. Extreme Traila i Polish Cowboy Race (zwana dalej Komisją) 

powoływana jest na podstawie paragrafu 23 pkt. 10 Statutu 

Stowarzyszenia Polska Liga Western i Rodeo. 

2. Komisję powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia PLWiR. 

3. Komisja działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia PLWiR oraz inne 

regulaminy i przepisy Stowarzyszenia. 

4. Działalność Komisji jest objęta kadencyjnością władz Stowarzyszenia 

PLWiR. 

5. Komisja składa się z dowolnej (jednak nie mniej niż 3) liczby członków 

Stowarzyszenia PLWiR (w tym Przewodniczącego Komisji). 

6. Członków Komisji na wniosek zainteresowanych członków PLWiR lub 

Komisji (przewodniczącego) powołuje Zarząd Stowarzyszenia PLWiR 

7. Członek Komisji może pełnić funkcje we władzach oraz zasiadać w 

innych komisjach i zespołach Stowarzyszenia PLWiR. 

8. Przewodniczący (lub inny członek Komisji w jego zastępstwie) może 

uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia PLWiR z głosem 

doradczym. 

9. Przewodniczący (lub inny członek Komisji w jego zastępstwie) musi 

uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia PLWiR z głosem 

doradczym w sprawach dotyczących przedmiotu działalności Komisji. 

10. Obsługę Komisji, w miarę możliwości i przy zachowaniu stosownych 

przepisów, zapewnia Biuro Stowarzyszenia PLWiR. 

11. Zebrania Komisji organizowane są na wniosek przewodniczącego lub 

członków Komisji. 

12. Zebrania Komisji organizowane mogą być w różnych miejscach w 

zależności od potrzeb. 



13. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez 

przewodniczącego lub członków Komisji. 

14. Komisja wspólnie ustala sposób porozumiewania się i informowania o 

zebraniach i innych działaniach Komisji. 

15. Komisja zajmuje się konkurencjami Extreme Trail’a i Polish Cowboy 

Race’a. 

16. Działalność Komisji jest autonomiczna: 

a. Komisja ma wyłączność w Stowarzyszeniu PLWiR na 

podejmowanie decyzji związanych z zadaniami Komisji. 

b. Wszelkie działania związane z zadaniami Komisji podejmowane 

przez inne gremia Stowarzyszenia PLWiR (Zarząd, komisje itp.) 

oraz członków zwyczajnych Stowarzyszenia PLWiR muszą być 

konsultowane z Komisją (przez osobę przewodniczącego). 

c. Wszelkie działania związane z zadaniami Komisji podejmowane 

przez inne gremia Stowarzyszenia PLWiR (Zarząd, komisje itp.) 

oraz członków zwyczajnych Stowarzyszenia PLWiR muszą być 

aprobowane przez Komisję. 

17. Do zadań Komisji należy: 

a. wyznaczanie kierunków rozwoju Extreme Trail’a i Polish Cowboy 

Race’a w Polsce, 

b. ustalanie przepisów, postanowień, regulaminów i wytycznych 

dotyczących uprawiania Extreme Trail’a i Polish Cowboy Race’a 

oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Zarządowi 

Stowarzyszenia PLWiR, 

c. popularyzowanie Extreme Trail’a i Polish Cowboy Race’a w 

Polsce, 

d. pomoc w szkoleniu sędziów SPLWiR (i innych osób: 

organizatorów zawodów, autorów schematów itd.) dotyczącym 

Extreme Trail’a i Polish Cowboy Race’a, 

e. poszukiwania miejsc do organizacji zawodów Extreme Trail’a i 

Polish Cowboy Race’a, 

f. ustalanie kalendarza zawodów Extreme Trail’a i Polish Cowboy 

Race’a, 



g. wyznaczania miejsca i terminu mistrzostw Polski Extreme Trail’a 

i Polish Cowboy Race’a, 

h. tworzenie lub zatwierdzanie schematów Polish Cowboy Race’a 

(mogą tego dokonywać tylko członkowie Komisji posiadający 

uprawnienia nabyte po udziale w szkoleniu), 

i. udział w komisji sędziowskiej konkurencji Polish Cowboy Race’a 

(tylko członkowie Komisji, którzy uczestniczyli w szkoleniu na 

ten temat), 

j. prowadzenie rankingów zawodników Extreme Trail’a i Polish 

Cowboy Race’a, 

k. wydawanie komunikatów, 

l. przedstawianie nowych członków komisji do zatwierdzenia 

zarządowi, 

m. przedstawiania zarządowi propozycji usunięcia członków komisji  

n. odpowiadanie na pytania, wnioski lub, w uzasadnionych 

przypadkach, uwzględnianie wniosków osób spoza Komisji 

(trenerzy zawodnicy, organizatorzy, sędziowie itd.) 

o. pomoc w rozstrzyganiu sporów i protestów zgłaszanych przez 

zawodników, organizatorów zawodów i trenerów (jeżeli protesty 

te nie są składane według procedury SPLWiR), 

p. kontakty z zagranicznymi organizacjami zajmującymi się 

podobnymi konkurencjami, 

q. kontakty z mediami, 

r. składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym Zebraniu 

Członków. 

18. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia go przez Zarząd 

Stowarzyszenia PLWiR. 

 


