REGULAMIN
Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego
dotyczący zmiany przynależności klubowej.
§1
W rozumieniu niniejszych przepisów:
1.Zawodnikiem jest osoba uprawiająca systematycznie łyżwiarstwo figurowe i biorąca udział w
zawodach organizowanych przez Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego (zwany dalej PZŁF) i kluby.
2.Klub sportowy (zwany w dalszej części klubem) oznacza: sportową spółkę akcyjną, stowarzyszenie
kultury fizycznej lub też inny podmiot prowadzący działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu
zgodnie z obowiązującymi przepisami, który posiada sekcję łyżwiarstwa figurowego i uczestniczy we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZŁF lub kluby,
3.Klub odstępujący – oznacza klub, z którego zawodnik zmienił lub zamierza zmienić przynależność
klubową i wstąpić do klubu pozyskującego,
4.Klub pozyskujący – oznacza klub, do którego zawodnik wstąpił lub zamierza wstąpić po zmianie
przynależności klubowej z klubu odstępującego,
5.Ekwiwalent – oznacza zwrot kosztów za szkolenie zawodnika, jakie klub pozyskujący zobowiązany
jest zwrócić klubowi odstępującemu,
6. Sezon oznacza okres od 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku następnego.
§2
Zawodnicy, w kategorii juniora i seniora, barwy klubowe mogą zmieniać w okresie od 1 maja do 1
września danego roku.
§3
1. Zawodnik zamierzający dokonać zmiany przynależności klubowej składa wniosek do klubu
odstępującego, którego jest zawodnikiem, ze wskazaniem klubu pozyskującego, którego
zawodnikiem ma zamiar zostać.
2. Klub pozyskujący jest obowiązany potwierdzić na piśmie zamiar przyjęcia zawodnika.
3. Klub odstępujący, do którego wpłynął wniosek zawodnika o zmianę przynależności klubowej, jest
zobowiązany rozpatrzyć wniosek i udzielić zawodnikowi odpowiedzi w terminie 30 dni od daty
otrzymania wniosku zawodnika, do którego załączone będzie potwierdzenie zamiaru przyjęcia
zawodnika wydane przez klub pozyskujący.
4. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym wyżej, w ust.3 uważa się za wyrażenie zgody na zmianę
przynależności klubowej.
5. W przypadku udzielenia przez klub odstępujący odmowy na zmianę barw klubowych, zawodnik
przestaje być zawodnikiem klubu odstępującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia zawodnikowi
odpowiedzi odmownej.
6. Zmiana przynależności klubowej przez zawodnika, który nie ukończył 18 lat, jest dozwolona za
pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

7. W przypadku wystąpienia do klubu odstępującego przez zawodnika, który nie ukończył 18 lat, o
wyrażenie zgody na zmianę przynależności w związku ze zmianą miejsca stałego pobytu (do innej
miejscowości, w której działa klub pozyskujący) przez zawodnika i jego opiekunów prawnych, z
którymi wspólnie zamieszkuje, klub odstępujący zobowiązany jest wyrazić zgodę na zmianę
przynależności klubowej, o ile nie zachodzi uzasadniona, konieczność uiszczenia zgodnego z tym
regulaminem ekwiwalentu.
§4
Zmiana przynależności klubowej przez zawodnika kadry narodowej wymaga zgody PZŁF.
§5
Zawodnika, który przestał być zawodnikiem klubu odstępującego w trybie określonym w § 5 ust. 5
niniejszego regulaminu, obowiązuje roczna karencja, biegnąca od daty otrzymania odmowy na
zmianę przynależności klubowej.
Karencja polega na zawieszeniu prawa do reprezentowania przez zawodnika klubu w zawodach
sportowych.
Zawodnik może być w okresie karencji dopuszczony, za zgodą PZŁF, do udziału w zawodach jako
zawodnik niezrzeszony,
Klub odstępujący jest zobowiązany do powiadomienia PZŁF o karencji zawodnika.
W przypadku rozwiązania Klubu (sekcji) lub zaprzestania szkolenia zawodnika karencja nie biegnie.
§6
Zawodnik po upływie połowy rocznej karencji może wystąpić z wnioskiem do PZŁF o skrócenie okresu
karencji.
§7
PZŁF w przypadkach uzasadnionych względami szkoleniowymi, po zasięgnięciu opinii
zainteresowanych klubów, może z urzędu zmienić, za zgodą zawodnika jego przynależność klubową.
§8
Zawodnikowi może być udzielone zwolnienie okresowe w razie powołania zawodnika do odbycia
zasadniczej służby wojskowej, podjęcia nauki lub studiów poza miejscem dotychczasowego
zamieszkania.
Zwolnienie okresowe, o którym mowa wyżej w ust.1 udzielane jest na okres odbywania służby
wojskowej lub nauki i studiów.
Zwolnienie okresowe, o którym mowa wyżej w ust.1 może być udzielone zawodnikowi jeden raz w
czasie trwania kariery sportowej na każdy z wyżej wymienionych w ust. 2 zdarzeń.
Po zakończeniu zwolnienia okresowego, zawodnik jest obowiązany powrócić do klubu
odstępującego, z którego uzyskał zwolnienie okresowe do klubu pozyskującego.

§9
Klub odstępujący, z którego odchodzi zawodnik w wyniku zmiany przynależności klubowej, może
żądać od klubu pozyskującego, do którego zawodnik odchodzi ekwiwalentu za szkolenie zawodnika.
Ekwiwalent za szkolenie może być ustalony w formie rzeczowej lub finansowej.
Wysokość ekwiwalentu za szkolenie zawodnika ustalają zainteresowane kluby.
Ekwiwalent za szkolenie zawodnika nie może być wyższy niż 20.000,‐PLN
Klub odstępujący żądający ekwiwalentu za szkolenie zawodnika ma obowiązek przedstawić
zestawienie kosztów szkolenia, które klub odstępujący poniósł z własnych środków na szkolenie
zawodnika. Zestawienie winno być załączone do odpowiedzi klubu odstępującego na wniosek
zawodnika zwracającego się o zmianę przynależności klubowej.
Do kosztów szkolenia zawodnika nie zalicza się środków finansowych i rzeczowych uzyskanych przez
klub odstępujący z dotacji udzielonych klubowi odstępującemu przez administrację publiczną, PZŁF,
od rodziców zawodnika – na szkolenie.
Kluby mogą zawierać między sobą porozumienia, o ile nie pozostają one w sprzeczności z tym
regulaminem.
§ 10
Ekwiwalent za szkolenie zawodnika nie przysługuje w razie zwolnienia okresowego, którego okres nie
przekracza 1 sezonu.
§ 11
Ustala się minimalne wpłaty transferowe na rzecz PZŁF przy zmianie przynależności klubowej dla
zawodników posiadających odpowiednią licencję:
1/ licencja młodzika

‐ 30,‐ PLN

2/ licencja juniora młodszego

‐ 40,‐ PLN

3/ licencja juniora

‐ 50,‐ PLN

4/ licencja seniora

‐ 60,‐ PLN

PZŁF ustalać będzie corocznie w terminie do 30 kwietnia każdego roku, wysokość minimalnych kwot
transferowych jako odpłatność za pozyskanie zawodnika z uwzględnieniem jego klasy sportowej.
Zawodnicy ubiegający się o zgodę na starty w Klubach poza granicami kraju muszą otrzymać zgodę
klubu odstępującego, a następnie zgodę PZŁF.
Ustala się stawki na rzecz PZŁF za wyrażenie zgody na start w klubach pozyskujących zagranicznych:
1/ dla zawodników kadry narodowej i olimpijskiej reprezentacji Polski od 4.000,‐PLN do 80.000,‐PLN.
2/ dla pozostałych zawodników od 1.000,‐ PLN do 20.000,‐PLN.

§ 12
Dokonywanie zmian przynależności klubowej przez zawodników kadry narodowej i olimpijskiej
reprezentacji Polski przygotowujących się do Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy może
być na określony czas ograniczone decyzją PZŁF, z tym że nie dłużej niż do okresu 1 miesiąca po
rozegraniu imprezy mistrzowskiej
§ 13
W sprawach dotyczących zmian barw klubowych nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie
decyduje Zarząd PZŁF.
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZŁF.
§ 14
Regulamin niniejszy został uchwalony przez Zarząd PZŁF w dniu 14.05.2009 roku ( Uchwała Nr 34 ) i
obowiązuje od dnia uchwalenia.

