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REGULAMIN 
PRZYZNAWANIA NUMERÓW NA ŻAGLE DESEK WINDSURFINGOWYCH 

 
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Na podstawie § 8 pkt 5 Statutu PZŻ w niniejszym regulaminie określono tryb prowadzenia rejestru 
i zasady przyznawania numerów na żagle desek windsurfingowych.  
 

§ 2 
1. Numer na żagiel deski windsurfingowej, zwany dalej numerem, jest przyznawany przez Polski 

Związek Żeglarski, zwany dalej PZŻ. 
2. Warunkiem przyznania numeru zawodnikowi i użytkowania numeru przez zawodnika jest 

posiadanie aktualnej licencji zawodnika PZŻ. 
 

§ 3 
1. Numer składa się z liter POL i kolejnego numeru z Rejestru numerów na żagle desek 

windsurfingowych, zwanego dalej rejestrem. 
2. Rozmieszczenie i wielkość numerów określają przepisy danej klasy lub Przepisy Regatowe 

Żeglarstwa World Sailing. 
 
 

ROZDZIAŁ II 
TRYB PRZYZNAWANIA NUMERÓW NA ŻAGLE DESEK WINDSURFINGOWYCH 

 
§ 4 

1. Numer jest przyznawany na podstawie wniosku złożonego w elektronicznym systemie 
ebiuro.pya.org.pl. 

2. Potwierdzeniem przyznania numeru jest Certyfikat numeru żagla deski windsurfingowej 
wydawany w postaci dokumentu elektronicznego, zwany dalej certyfikatem. 

3. Certyfikat jest wydawany na okres 4 lat. 
4. Certyfikat upoważnia zawodnika do posługiwania się numerem na wszystkich użytkowanych 

żaglach. 
5. Przyznanie numeru jest odpłatne, wysokość opłaty za przyznanie numeru ustala Zarząd PZŻ. 
 

§ 5 
1. Po utracie ważności certyfikatu, o którym mowa w § 4 ust. 3, niezbędne jest wystąpienie 

o odnowienie numeru poprzez złożenie kolejnego wniosku w elektronicznym systemie 
ebiuro.pya.org.pl. 

2. Odnowienie numeru jest odpłatne, wysokość opłaty za odnowienie numeru ustala Zarząd PZŻ. 
 

§ 6 
1. Wykreślenie numeru z rejestru następuje po upływie 4 lat od dnia utraty ważności certyfikatu, 

o którym mowa w § 4 ust. 3. 
2. Po wykreśleniu z rejestru numer wraca do bazy numerów i może być ponownie przyznany. 
 

 
ROZDZIAŁ III 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 7 
1.   Dotychczas wydane Certyfikaty przyznania numeru na żagiel deski windsurfingowej dla osób 

fizycznych zachowują ważność na okres na jaki zostały wydane, z zastrzeżeniem, że wszystkie 
osoby fizyczne posiadające ww. certyfikaty mają obowiązek rejestracji w elektronicznym 
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systemie ebiuro.pya.org.pl i pobrania aktualnego certyfikatu w terminie do dnia 31 sierpnia 
2020 r. 

2.  Dotychczas wydane Certyfikaty przyznania numeru na żagiel deski windsurfingowej dla osób 
prawnych (klubów, stowarzyszeń, związków) zachowują ważność na okres na jaki zostały 
wydane, z zastrzeżeniem, że: 
1)   osoby prawne, którym przyznano dotychczas numer na żagiel deski windsurfingowej mają 

prawo w terminie do dnia 31 marca 2020 r. zgłosić do Biura PZŻ deklarację zrzeczenia się 
przydzielonego numeru na rzecz danego zawodnika, 

2)  zawodnik, na rzecz którego dana osoba prawna zrzekła się numeru na żagiel deski 
windsurfingowej ma obowiązek rejestracji w elektronicznym systemie ebiuro.pya.org.pl 
i pobrania aktualnego certyfikatu w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

3.  Wymiana certyfikatów, o której mowa w ust. 1 i 2, jest bezpłatna.  
 

§ 8 
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd PZŻ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


