Załącznik do uchwały nr 130/2014
Zarządu PZPC z dnia 10.10.2014

REGULAMIN
W SPRAWIE TRYBU I ZMIANY BARW KLUBOWYCH
W POLSKIM ZWIĄZKU PODNOSZENIA CIĘŻARÓW
§ 1.
„Regulamin w sprawie trybu i zasad zmiany barw klubowych w Polskim Związku Podnoszenia
Ciężarów”, zwany dalej „Regulaminem”, stanowi wykonanie delegacji dla polskich związków
sportowych zawartej w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. Ustawy o sporcie /Dz.
U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857/.
§ 2.
Przez użyte w Regulaminie określenia:
1/ „Polski Związek” - należy rozumieć „Polski Związek Podnoszenia Ciężarów”,
2/ „Okręgowy Związek” - należy rozumieć „Okręgowy Związek Podnoszenia Ciężarów”,
3/ „Klub Odstępujący” – należy rozumieć klub, którego barwy do chwili transferu zawodnik
reprezentował na stałe,
4/ „Klub Pozyskujący” – należy rozumieć klub, którego barwy zawodnik zamierza reprezentować.
§ 3.
Podstawą zgłoszenia w poczet członków klubu /sekcji/ podnoszenia ciężarów jest podpisanie
i złożenie przez zawodnika deklaracji – karty sztywnej, potwierdzonej przez Okręgowy Związek,
na terenie którego klub ma swoją siedzibę.
§ 4.
Ewidencję przynależności klubowej zawodników i kartotekę zgłoszeń prowadzi Polski Związek.
§ 5.
1. Wnioski o zmianę przynależności klubowej należy składać w okresie od 1 stycznia do końca
marca danego roku kalendarzowego
i od 01 lipca do 31 lipca danego roku
kalendarzowego.
2. Jeżeli wniosek zawodnika i potwierdzenie klubu pozyskującego nie zostały przesłane
jednocześnie – to bieg sprawy rozpoczyna się od daty złożenia potwierdzenia przez ten
klub.
3. Jeżeli zawodnik wystąpił z wnioskiem o zmianę barw klubowych w ostatnim dniu marca
danego roku – to klub pozyskujący – zobowiązany jest do wysłania potwierdzenia o
zamiarze przyjęcia zawodnika nie później niż do 15 kwietnia danego roku kalendarzowego.
§ 6.
1. Zarząd klubu do którego wpłynął wniosek zawodnika o zmianę przynależności klubowej –
jest zobowiązany rozpatrzyć wniosek i udzielić zawodnikowi odpowiedzi w terminie 30 dni
od dnia otrzymania wniosku.
2. W okresie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, klub nie może wszcząć
postępowania dyscyplinarnego przeciwko zawodnikowi, który złożył wniosek o zmianę
barw klubowych; nie dotyczy to kar określonych w Regulaminie antydopingowym.
§ 7.
Brak odpowiedzi w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, uważa się za wyrażenie zgody na zmianę
przynależności klubowej.
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§ 8.
Klub odstępujący ma prawo żądać od klubu pozyskującego ekwiwalentu za koszty
dotychczasowego szkolenia.
Wysokość ekwiwalentu ustalają zainteresowane kluby w drodze negocjacji.
W sprawach spornych wysokość ekwiwalentu ustala:
1) Komisja Dyscyplinarna Antydopingowa i Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku –
w odniesieniu do członków kadry narodowej seniorów i juniorów, zawodników I klasy i
wyższej oraz pozostałych zawodników przechodzących do klubów w innych
Okręgowych Związkach,
2) Zarząd Okręgowy Związku – w odniesieniu do pozostałych zawodników zmieniających
barwy klubowe w ramach danego Okręgowego Związku.
Wysokość ekwiwalentu ustalonego przez KDAiZBK nie może być mniejsza niż:
- klasa mistrzostwa międzynarodowa MM – min. 5 średnich krajowych
- klasa mistrzowska krajowa MK – min. 2,5 średnie krajowe
- klasa I – min. 1 średnia krajowa
Od orzeczeń organów, o których mowa w § 8 ust. 3, przysługuje odwołanie do Prezydium
Zarządu PZPC w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia pierwszej instancji.
Orzeczenia Prezydium Zarządu PZPC są ostateczne.
W przypadku opłacenia przez klub pozyskujący wyznaczonego ekwiwalentu
zawodnik/zawodniczka automatycznie staje się członkiem tego klubu.

§ 9.
1. W razie gdy na wniosek zawodnika o zmianę przynależności klubowej Zarząd klubu udzieli
odpowiedzi odmownej, a zawodnik nie wycofa wniosku – przestaje on być członkiem klubu
po upływie 30 dni od dnia udzielenia odpowiedzi i przechodzi w stan karencji.
2. Karencja, o której mowa w ust. 1, trwa 1 rok.
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§ 10.
Zawodnik po upływie połowy okresu karencji może wystąpić z wnioskiem o jej skrócenie.
Wniosek, o którym mowa w ust.1, musi zawierać szczegółowe uzasadnienie oraz
oświadczenie o gotowości zapłacenia przez zawodnika lub klub pozyskujący ekwiwalentu
w wysokości 50 % kwoty ustalonej przez organy określone w § 8 ust. 3 pkt. i ust. 4.
Decyzję w sprawie skrócenia karencji podejmują:
1) Komisja Dyscyplinarna Antydopingowa i Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku
– w odniesieniu do członków kadry narodowej seniorów i juniorów oraz
zawodników posiadających I lub wyższą klasę sportową,
2) Zarząd Okręgowego Związku – w odniesieniu do pozostałych zawodników danego
Okręgowego Związku.
Organy orzekające o skróceniu karencji nakładają również obowiązek zapłacenia
ekwiwalentu w wysokości określonej w ust. 2
Od orzeczeń organów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 przysługuje odwołanie
do Prezydium Zarządu PZPC w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia
pierwszej instancji
Orzeczenie o skróceniu karencji staje się prawomocne z chwilą wpływu na konto klubu
odstępującego ekwiwalentu określonego w ust. 2.
§ 11.
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1. Zmiana przynależności klubowej zawodnika, który nie ukończył 18 lat jest dozwolona
za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Gdy zawodnik niepełnoletni wystąpi z wnioskiem o zmianę przynależności klubowej w
związku ze zmianą miejsca stałego pobytu przez jego rodziców lub opiekunów prawnych –
klub jest obowiązany wyrazić zgodę na zmianę przynależności klubowej.
§ 12.
1. Klub odstępujący ma obowiązek udzielić zwolnienia okresowego w przypadku podjęcia
nauki w szkołach wyższych – jedynie na okres nauki na podstawie zaświadczenia o przyjęciu
na I rok studiów stacjonarnych i podjęcia nauki; klub odstępujący powinien otrzymywać
każdorazowo zaświadczenie o wpisie na kolejny semestr.
2. Zawodnik kończący lub przerywający studia, po upływie 14 dni staje się ponownie
zawodnikiem klubu odstępującego.
§ 13.
Zawodnicy, którzy korzystali z okresowego zwolnienia - mogą wystąpić z wnioskiem do klubu
macierzystego o zwolnienie do klubu, który reprezentowali w czasie zwolnienia okresowego,
w terminie 14 dni po ustaniu przyczyn zwolnienia okresowego.
§ 14.
W sprawach związanych ze zmianą barw klubowych – cała korespondencja przesyłana
do jednostek podejmujących decyzje, jak również kopie przesyłane do zainteresowanych stron –
powinna być dokonywana listami poleconymi. Przy wynikłych sporach między stronami – decyduje
data stempla pocztowego.
§ 15.
Zawodnik, który na własną prośbę (wniosek) został zwolniony z klubu (skreślony w listy członków)
przez najbliższe 6 miesięcy od daty zwolnienia może być członkiem i reprezentować barwy innego
klubu pod warunkiem uiszczenia przez ten klub opłaty jak przy zmianie barw klubowych.
§ 16.
Odwołania od podjętych decyzji w sprawie zmiany barw klubowych należy składać w ciągu 14 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia o sposobie załatwienia wniesionej sprawy.
§ 17.
Zasady uczestnictwa zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski /w zawodach I, II i III ligi/,
zasady uczestniczenia zawodników zagranicznych w tych zawodach oraz zasady wypożyczeń
zawodników – określa „Regulamin rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo Polski w Podnoszeniu
Ciężarów”.
§ 18.
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Polskiego Związku Podnoszenia
Ciężarów.
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