Uchwała nr 29
Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego
w sprawie skrócenia karencji zawodniczki Liwii Krzyżanowskiej
z dnia 21 lutego 2018 r.
Zarząd Polskiego Związku Gimnastycznego na głosowaniu podjętym w formie
elektronicznej podjął i zatwierdził uchwałę w przedmiotowej sprawie w następującym
zakresie:
§1
Na podstawie § 7 ust. 4 Regulaminu zmiany barw klubowych Polskiego Związku
Gimnastycznego, Zarząd Polskiego Związku Gimnastycznego, po rozpatrzeniu pisma
przedstawicieli ustawowych zawodniczki z dnia 2 stycznia 2018 r. złożonego przez
przedstawicieli ustawowych zawodniczki Liwii Krzyżanowskiej od decyzji Zarządu UKS
Grishina z dnia 27 grudnia 2017 r. odmawiającej wyrażenia zgody na zmianę barw
klubowych postanawia:
1) uznać, że zawodniczka dokonała zmiany barw klubowych bez zachowania procedur
określonych przepisami Regulaminu zmiany barw klubowych;
2) uznać, że zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu zmiany barw klubowych zawodniczka
podlega automatycznej karencji, która rozpoczyna się od dnia 21 listopada 2017 r.
3) skrócić okres rocznej karencji, o której mowa w pkt 2 do okresu 6 miesięcy, licząc od
dnia 21 listopada 2017 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W dniu 1 grudnia 2017 r. przedstawiciele ustawowi zawodniczki Liwii Krzyżanowskiej
złożyli wniosek do UKS Grishina o wyrażenie zgody na zmianę barw klubowych na rzecz
klubu KSGA Legion Warszawa. Jednocześnie wcześniej, tj. 21 listopada 2017 r. zawodniczka
zrezygnowała z członkostwa w dotychczasowym klubie. Nie ulega wątpliwości, że intencją
przedstawicieli ustawowych była zmiana barw klubowych na rzecz KSGA Legion Warszawa
oraz, że działania w tym zakresie zostały dokonane z naruszeniem obowiązujących
przepisów. Zgodnie z treścią § 7 ust. 2 Regulaminu zmiany barw klubowych w razie
wystąpienia zawodnika z klubu, w trybie określonym w ust. 1, i uzyskania przez tego
zawodnika członkostwa w innym klubie uczestniczącym we współzawodnictwie
organizowanym przez Polski Związek Gimnastyczny, zawodnik podlega automatycznej
karencji, której okres wynosi 1 rok. Jednocześnie Zarząd PZG kierując się względami
szkoleniowymi oraz sytuacją osobistą zawodnika postanowił skrócić okres karencji do 6
miesięcy.

