REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁUCZNICZEGO
PODSTAWY PRAWNE:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z dnia 15 lipca 2010 r.)
- Statut Polskiego Związku Łuczniczego.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regulamin dotyczy zasad reprezentowania i zmiany barw klubowych zawodników
zarejestrowanych w PZŁucz , posiadających licencję Polskiego Związku Łuczniczego.
2. Zawodnik może reprezentować w zawodach sportowych wyłącznie ten klub,
którego jest członkiem w rozumieniu przepisów prawa o stowarzyszeniach.
3. Zawodnik ma prawo reprezentować barwy klubu w zawodach sportowych
zgodnie z Kalendarzem Zawodów Polskiego Związku Łuczniczego.
4. Zawodnik uprawiający łucznictwo nie może być jednocześnie członkiem więcej niż
jednego klubu sportowego zarejestrowanego w Polskim Związku Łuczniczym.
5. Przyjęcie regulaminu następuje na mocy uchwały Zarządu Polskiego Związku
Łuczniczego.
§2
ZASADY ZMIANY BARW KLUBOWYCH
1. Zmiany barw klubowych mogą być dokonywane w terminie od 1.11 danego roku
kalendarzowego do 10.01 następnego roku kalendarzowego.
2. Zmiany barw klubowych zawodnik może dokonywać jeden raz w roku
kalendarzowym.
3. Warunki zmiany barw klubowych zawodnika są uzgadniane pomiędzy
zainteresowanymi klubami.
4. Zmiana barw klubowych zawodników objętych szkoleniem w ramach
programów centralnych (Kadra Olimpijska, Kadra Narodowa, ACSS, SMS,
OSSM), wymaga zgody Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego.

§3
TRYB ZMIANY BARW KLUBOWYCH

Zawodnik może zmienić barwy klubowe na własną prośbę, w oparciu o wniosek
zawodnika złożony do zarządu klubu oraz dodatkowo wniosek zarządu klubu do
którego zamierza się przenieść.
W przypadku zawodników niepełnoletnich, wniosek musi być podpisany przez
rodziców lub prawnych opiekunów zawodnika.

1.Do wniosku zawodnik dołącza:
a. Informację o przyczynie złożenia wniosku o zmianę barw klubowych
b. Zgodę klubu przyjmującego
c. Zgodę trenera klubu przekazującego
d. Zgodę trenera klubu przyjmującego przy zastrzeżeniu ,że jego klasa nie
może być niższa od przekazującego
e. Oświadczenie klubu przyjmującego o tym, że jest w dobrej sytuacji
finansowej i posiada stosowne środki na opłacenie ekwiwalentu za
wyszkolenie zawodnika ( muszą to być środki własne, nie dotacje
państwowe i samorządowe).
2. Kopia wniosku wraz z załącznikami winna być dostarczona przez zawodnika do
biura PZŁucz, w terminie 7 dni od daty jego złożenia w klubie macierzystym;
§4
1. Zawodnik ubiegający się o zmianę barw klubowych w momencie złożenia wniosku
do macierzystego klubu musi całkowicie rozliczyć się z magazynem klubu, trenerem
bezpośrednim z posiadanego na własnym stanie sprzętu łuczniczego będącego
własnością klubu lub PZŁucz. Posiadany przez zawodnika sprzęt łuczniczy oraz inny
sprzęt sportowy musi zostać zdany do magazynu klubu.
1.4. Zawodnik ubiegający się o zmianę barw klubowych musi mieć opłacone na
bieżąco wszystkie składki członkowskie w klubie.

§5
1. Zarząd Klubu, do którego wpłynął pisemny wniosek zawodnika ozmianę barw
klubowych, łącznie z wnioskiem klubu do którego zawodnik ma zamiar się przenieść,
jest zobowiązany w nieprzekraczalnym terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty
stempla pocztowego lub daty potwierdzenia przyjęcia pisma na jego kopii, rozpatrzyć
wniosek zawodnika i udzielić pisemnej odpowiedzi.
2. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi pisemnej w terminie określonym w ust.1
uważa się, że zawodnik otrzymał z upływem tego terminu zgodę na zmianę barw
klubowych.
§6
W przypadku gdy wniosek zawodnika w sprawie zmiany barw klubowych, zarząd
klubu macierzystego udzielił odpowiedzi odmownej a zawodnik nie wycofa wniosku,
klub ten ma obowiązek skreślić zawodnika z listy członków swego klubu
§7
1. Zawodnika, który przestał być członkiem klubu w trybie określonym przez §6
obowiązuje roczna karencja, której termin biegnie od daty złożenia wniosku o
zmianę barw klubowych.

2. Karencja polega na zawieszeniu prawa reprezentowania barw klubowych we
wszystkich zawodach sportowych oraz barw narodowych.
§8
1. Zawodnik lub klub działający w jego imieniu, może wystąpić do zarządu
PZŁucz z wnioskiem o skrócenie karencji po upływie połowy okresu na jaki
została założona.

§9
1. Kluby sportowe mają obowiązek zawiadomić zarząd PZŁucz o każdym
przypadku złożenia wniosku o zmianę barw klubowych przez zawodnika
będącego członkiem kadry narodowej w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
§10
1. Wniosek o zmianę barw klubowych przez zawodnika, który nie ukończył 18 lat
życia, wymaga pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów zawodnika.
§11
1. W przypadku stałej zmiany miejsca zamieszkania przez rodziców lub
opiekunów prawnych zawodnika wraz z samym zawodnikiem do miejscowości
położonej poza miejscem siedziby klubu, który zawodnik dotychczas
reprezentował, klub ten zobowiązany jest udzielić zwolnienia do klubu
położonego w nowym miejscu zamieszkania rodziców i zawodnika na jego
pisemny wniosek lub jego rodziców po zapłaceniu ekwiwalentu za wyszkolenie
wg. stawki obowiązującej w danej klasie.
2. Zawodnik może otrzymać zwolnienie okresowe do innego klubu pod
warunkiem:
a) Podjęcia przez zawodnika studiów stacjonarnych w innym mieście, na czas
trwania nauki – a po zakończeniu studiów zawodnik automatycznie ponownie
zostaje członkiem klubu macierzystego. Za termin rozpoczęcia studiów
przyjmuje się pierwszy dzień nauki na danej uczelni (immatrykulacji )
b) Powołania zawodnika do odbywania zasadniczej służby wojskowej, na czas jej
trwania;
c) Po ustaniu przyczyn zwolnienia okresowego (studiów, służby wojskowej) ,
zawodnik zobowiązany jest do reprezentowania barw klubu macierzystego, tracąc
automatycznie te uprawnienia w stosunku do klubu, który reprezentował w czasie
zwolnienia okresowego;
d) Zawodnik, który zamierza na stałe zostać członkiem klubu, którego barwy
reprezentował w czasie zwolnienia okresowego, zobowiązany jest do zmiany
barw klubowych na zasadach ogólnych.

3. Przy zwolnieniu okresowym klub przyjmujący opłaca ekwiwalent za wyszkolenie
macierzystemu klubowi zawodnika wg. stawek w paragrafie 13. W przypadku
powrotu do reprezentowania barw klubu macierzystego zwracana jest różnica w
wartości ekwiwalentu pomiędzy klasami sportowymi jeżeli zawodnik ją podwyższył.
Kwota zwrotu nie może być wyższa niż ekwiwalent opłacony pierwotnie.

§12
Zmiana barw klubowych przez zawodnika kadry narodowej oraz posiadającego
klasę sportową mistrzowską międzynarodową i mistrzowską krajową, wymaga
zgody Zarządu PZŁucz. W przeciwnym razie próba zmiany barw klubowych jest
nieskuteczna.
§13
1. Klub do którego przychodzi zawodnik w wyniku zmiany barw klubowych na
wniosek klubu, którego barwy zawodnik reprezentował dotychczas, wypłaci ze
środków własnych jednorazowy ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika.
2. Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika może być ustalony w formie finansowej
lub rzeczowej.
3. Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika ustalają między sobą
zainteresowane kluby.
4. Klub do którego przechodzi zawodnik wypłaca klubowi macierzystemu
zawodnika – 90 % wysokości ekwiwalentu obustronnie uzgodnionego, zaś
pozostałe 10 % wpłaca na konto PZŁucz. Niniejsza opłata na konto PZŁucz nie
zależnie od kwoty transferowej nie może być niższa od kwoty 1 000 zł.
5.W przypadku zmiany barw klubowych po okresie rocznej karencji ustala się
ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika w zależności od posiadanej klasy
sportowej:
a. klasa mistrzowska międzynarodowa – równowartość 50 000 zł
b. klasa mistrzowska krajowa - 30 000 zł
c. klasa pierwsza – 20 000 zł
d. klasa druga – 10 000 zł
e. klasa trzecia – 5 000 zł
6. Klub przyjmujący zawodnika, który odbył roczną karencję, wypłaca na rzecz
klubu dotychczasowego w/w ekwiwalent za wyszkolenie.
§14
Przejście zawodnika, o którym mowa w paragrafie 13 powinno być potwierdzone
pisemną umową między zainteresowanymi klubami oraz dokumentem bankowym
stwierdzającym zapłacenie ustalonej kwoty z tytułu wyszkolenia zawodnika. Kopie
tych dokumentów należy przesłać w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. W
przypadku zawodników klasy mistrzowskiej międzynarodowej i mistrzowskiej
krajowej do biura zarządu PZŁucz

§15
Zawodnik nie może zmieniać barw klubowych w okresie zawieszenia w prawach
zawodnika lub odbywania kary dyscyplinarnej.
§16
Klub nie może dyscyplinarnie ukarać zawodnika po złożeniu wniosku o zmianę
barw klubowych.
§17
Od decyzji w sprawach dotyczących zmiany barw klubowych, karencji i
ekwiwalentu za wyszkolenie przysługuje stronom odwołanie do zarządu PZŁucz w
terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
§18
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje zarządowi PZŁucz.

§19
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez zarząd PZŁucz, z
mocą obowiązującą od 27 października 2012r.

