Uchwała nr 42
Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego
z dnia 07 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany barw klubowych zawodniczki Maiji Zdanowicz
Zarząd Polskiego Związku Gimnastycznego na głosowaniu podjętym w formie
elektronicznej podjął i zatwierdził uchwałę w przedmiotowej sprawie w następującym
zakresie:

§ 1.
Na podstawie § 6 ust. 4 pkt 2 i § 4 ust. 3 Regulaminu zmiany barw klubowych Polskiego
Związku Gimnastycznego, Zarząd Polskiego Związku Gimnastycznego, po rozpatrzeniu
odwołania z dnia 3 maja 2018 r. złożonego przez Baibę i Marcina Zdanowicz przedstawicieli ustawowych zawodniczki Maiji Zdanowicz od decyzji Zarządu klubu UKS
GRISHINA z dnia 18 kwietnia 2018 r. odmawiającej wyrażenia zgody na zmianę barw
klubowych postanawia:
1) uchylić decyzję Zarządu klubu UKS GRISHINA z dnia 18 kwietnia 2018 r.
2) wyrazić zgodę na zmianę barw klubowych przez zawodniczkę Maję Zdanowicz z
klubu UKS GRISHINA do klubu KSGA Legion Warszawa
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W dniu 23 marca 2018 r. przedstawiciele ustawowi zawodniczki Maiji Zdanowicz złożyli
wniosek do UKS GRISHINA o wyrażenie zgody na zmianę barw klubowych na rzecz klubu
KSGA LEGION Warszawa. W dniu 18 kwietnia 2018 r. Zarząd UKS GRISHINA skierował
do przedstawicieli ustawowych zawodniczki pismo, w którym odmówiono zgody na zmianę
barw klubowych przedstawiając uzasadnienie do tej decyzji oraz argumentując, że zmiana
barw klubowych godzi w interes klubu z uwagi na znaczny stopień zaangażowania klubu w
wyszkolenie zawodniczki.
Przedstawiciele ustawowi w regulaminowym terminie złożyli do Zarządu PZG odwołanie od
ww. decyzji przedstawiając stanowisko i odnosząc się do twierdzeń UKS GRISHINA.
Po rozpatrzeniu odwołania i przeanalizowaniu całokształtu sprawy Zarząd PZG, na podstawie
opinii Zarządu Sekcji Gimnastyki Artystycznej stwierdził, że względy szkoleniowe oraz
dobro małoletniej zawodniczki nie stoją na przeszkodzie do zmiany barw klubowych oraz że
UKS GRISHINA nie wykazał szczególnych okoliczności, które przemawiały by za odmową
wyrażenia zgody na zmianę barw klubowych. W związku z powyższym postanowiono jak w
sentencji.

