Warszawa, dnia 02.03. 2019 r.

Regulamin zmiany barw klubowych
Polskiego Związku Gimnastycznego
§1.
Niniejszy regulamin dotyczy zasad reprezentowania i zmiany barw klubowych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
§2.
Zawodnik może reprezentować na zawodach sportowych wyłącznie ten klub, którego jest
członkiem w rozumieniu przepisów prawa.
§3.
1. Zawodnik ma prawo reprezentować barwy klubu w zawodach sportowych zgodnie
z Kalendarzem Imprez Polskiego Związku Gimnastycznego po uzyskaniu licencji.
Regulamin uzyskiwania licencji reguluje odrębny Regulamin Polskiego Związku
Gimnastycznego.
2. Zawodnik uprawiający sporty gimnastyczne nie może być jednocześnie członkiem
więcej niż jednego klubu sportowego. W przypadku rezygnacji zawodnika z uprawiania
sportu klub macierzysty informuje o tym fakcie PZG.
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§4.
Zmiany barw klubowych mogą być dokonywane w terminach 01 – 30 czerwca
i 01 –31 grudnia każdego roku kalendarzowego.
Zmiany barw klubowych zawodnik może dokonywać jeden raz w roku kalendarzowym.
Zmiana barw klubowych wymaga zgody Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego.
Zmiana barw klubowych w terminach innych niż określone w ust. 1 możliwa jest
wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach na mocy uchwały Zarządu PZG, na
podstawie wniosku strony.
Stronami postępowania w sprawie zmiany barw klubowych są: zawodnik,
a w przypadku zawodnika małoletniego także jego przedstawiciele ustawowi, klub
macierzysty oraz klub, do którego zamierza przejść zawodnik.
§5.
Zawodnik składa wniosek do Zarządu macierzystego klubu o zmianę barw klubowych
(dostępny na stronie PZG). W przypadku zawodników małoletnich, wniosek musi być
podpisany przez przedstawicieli ustawowych zawodnika.
Klub, do którego wpłynął wniosek zawodnika musi rozpatrzyć wniosek w terminie
nieprzekraczającym 14 dni od dnia jego wpłynięcia. W przypadku nierozpatrzenia
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wniosku we wskazanym terminie uznaje się, że klub wyraził zgodę na zmianę barw
klubowych z upływem tego terminu.
Za datę złożenia uznaje się również datę nadania pisma u operatora
państwowego wyznaczonego przez UKE.
Klub po rozpoznaniu wniosku:
1) wyraża zgodę na zmianę barw klubowych – powiadamia PZG w terminie 7 dni.
2) odmawia wyrażenia zgody na zmianę barw klubowych.
Klub macierzysty może odmówić wyrażenia zgody na zmianę barw klubowych. Decyzja
wymaga pisemnego uzasadnienia.
Klub macierzysty nie może odmówić zgody na zmianę barw klubowych w przypadku:
1) stałej zmiany miejsca zamieszkania zawodnika do miejscowości położonej
poza miejscem siedziby klubu, który zawodnik dotychczas reprezentował;
2) podjęcia przez zawodnika studiów stacjonarnych w innym mieście, na czas
trwania nauki – po zakończeniu studiów zawodnik zostaje członkiem klubu
macierzystego. Za termin rozpoczęcia studiów przyjmuje się pierwszy dzień nauki na
danej uczelni;
3) zawodnika do kategorii klasy II włącznie, wyjątek Trampolina i Akrobatyka do klasy
III włącznie.
Wszystkie dyscypliny obowiązuje §4 pkt.1.
Klub macierzysty powiadamia PZG w terminie 7 dni o zmianie barw klubowych.
Zawodnik występuje do klubu, do którego zamierza przejść, o oświadczenie
wyrażające wolę przyjęcia zawodnika.
Dokumenty, o których mowa w ustępie 1, 4 i 7 powinny być dostarczone przez
zawodnika/ przedstawiciela ustawowego do Biura PZG w terminie 7 dni od otrzymania
odpowiedzi z klubu macierzystego.
W przypadkach, o których mowa w ust. 6 decyzja klubu powinna zapaść w ciągu 14 dni.

§6.
1. Od decyzji odmownej, o której mowa w § 5 ust. 4 pkt. 2 zawodnikowi, jego
przedstawicielom ustawowym oraz klubowi, do którego zawodnik zamierza przejść
służy odwołanie do Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego, złożone w terminie
14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej.
2. Zarząd PZG powinien rozpoznać odwołanie bez zbędnej zwłoki na najbliższym
posiedzeniu.
3. Uchwały Zarządu mogą być także powzięte za pomocą środków porozumiewania się
na odległość.
4. Zarząd PZG po rozpoznaniu odwołania:
1)
utrzymuje w mocy decyzję klubu macierzystego;
2)
zmienia lub uchyla decyzję klubu i rozstrzyga co do istoty sprawy.
5. Zarząd PZG przekazuje swoją decyzję stronom postępowania.
6. Klub przyjmujący zawodnika wnosi opłatę na rzecz PZG zgodnie z uchwalonymi
składkami na dany rok. Po wniesieniu opłaty do PZG klub przyjmujący przesyła
potwierdzenie wniesionej opłaty wraz z pismem potwierdzającym przyjęcie
zawodnika do nowego klubu.
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§7.
W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez klub macierzysty na zmianę barw
klubowych, klub macierzysty występuje w terminie 7 dni do Zarządu PZG o nałożenie
karencji. W kwestii nie dotrzymania terminu uważa się za wyrażenie zgody na zmianę barw
klubowych.
Zawodnik może wystąpić z klubu na zasadach ogólnych.
W razie wystąpienia zawodnika z klubu, w trybie określonym w ust. 2 i uzyskania przez
tego zawodnika członkostwa w innym klubie uczestniczącym we współzawodnictwie
organizowanym przez Polski Związek Gimnastyczny, zawodnik nie może reprezentować
nowego klubu przez okres 1 roku licząc od dnia pierwszego po „furtkach transferowych”.
Zastosowanie §4. Pkt.1.
W okresie karencji zawodnik nie może reprezentować barw klubu, do którego przystąpił
we współzawodnictwie organizowanym przez PZG oraz wszystkich zawodach i turniejach w kraju i za granicą.
1) W sytuacji nie przestrzegania zasad karencji klubowi zostaje nałożona opłata
regulaminowa oraz anulowanie uzyskanego wyniku.
2) W przypadku kolejnego naruszenia postanowień Regulaminu zmiany barw klubowych
sprawa zostaje skierowana do Komisji Dyscyplinarnej jako poważne naruszenie
regulaminu.
3) Sędzia główny, który dopuścił zawodnika objętego zakazem startu/karencją podlega
rozpatrzeniu przez Komisję Dyscyplinarną.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, podyktowanych względami szkoleniowymi
oraz sytuacją osobistą zawodnika, Zarząd PZG, na wniosek zawodnika lub jego
przedstawicieli ustawowych, może skrócić okres karencji lub go całkowicie anulować.
§8.
1. W przypadku uczestnictwa zawodnika w „Programie dofinansowania zadań z obszaru
wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” obowiązują również
decyzje MSIT odnoszące się do zmiany barw klubowych.
§9.

1. Prawo interpretacji powyższego regulaminu przysługuje Zarządowi Polskiego Związku

Gimnastycznego.
2. Decyzje, o których mowa w Regulaminie zmiany barw klubowych PZG, nie stanowią
decyzji w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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