REGULAMIN
ZGŁASZANIA, ZWALNIANIA I ZMIANY BARW KLUBOWYCH
PRZEZ ZAWODNIKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.

4.

§1
W prowadzonej przez Polski Związek Żeglarski, zwany dalej PZŻ, lub podmioty będące jego
członkami rywalizacji sportowej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy posiadający ważną
licencję zawodnika PZŻ.
Zawodnik może reprezentować wyłącznie podmiot (klub sportowy/stowarzyszenie lub
związek/stowarzyszenie klasy regatowej itp.), którego jest zawodnikiem.
Reprezentowanie przez zawodnika dwóch lub więcej podmiotów jest niedozwolone za
wyjątkiem:
1) reprezentowania jednego podmiotu w dyscyplinie letniej i drugiego w dyscyplinie zimowej,
2) reprezentowania klubu sportowego/stowarzyszenia i związku/stowarzyszenia klasy
regatowej z zastrzeżeniem, że priorytetowa jest przynależność do klubu
sportowego/stowarzyszenia.
Dokumentami potwierdzającymi barwy klubowe (przynależność organizacyjną) są: pisemne
potwierdzenie przynależności organizacyjnej przez podmiot, który zawodnik reprezentuje
i licencja zawodnika PZŻ.
ROZDZIAŁ II
ZASADY I TRYB DOKONYWANIA ZMIANY BARW KLUBOWYCH
(PRZYNALEŻNOŚCI ORGANIZACYJNEJ)

1.

2.

1.

2.

3.

§2
Zmiana barw klubowych jest dokonywana w okresach:
1) 1 listopada – 1 marca – konkurencje letnie,
2) 1 maja – 1 października – konkurencje zimowe.
Zmiana barw klubowych może być dokonana w innym terminie w następujących przypadkach:
1) obopólnej zgody na zmianę barw klubowych wyrażonej przez dotychczasowy podmiot
zwalniający zawodnika i nowy podmiot przyjmujący zawodnika (wg wzoru określonego
w załączniku do niniejszego regulaminu),
2) likwidacji podmiotu lub sekcji żeglarskiej podmiotu, który zawodnik dotychczas
reprezentował,
3) zwolnienia okresowego uzyskanego w trybie określonym w § 6 niniejszego regulaminu,
4) zwolnienia „z urzędu” udzielonego przez PZŻ lub okręgowy związek żeglarski, zwany dalej
OZŻ, w konsekwencji rozpatrzenia odwołania w trybie określonym w § 4 niniejszego
regulaminu,
5) zwolnienia „z urzędu” udzielonego przez PZŻ zawodnikowi kadry olimpijskiej lub kadry
narodowej w trybie określonym w § 5 niniejszego regulaminu,
6) posiadania nie wyższej niż III klasy sportowej.
§3
W przypadku zmiany barw klubowych z jednego klubu sportowego/stowarzyszenia na inny klub
sportowy/stowarzyszenie lub na związek/stowarzyszenie klasy regatowej, należy złożyć do
dotychczasowego podmiotu (doręczyć do sekretariatu lub przesłać listem poleconym):
1) pisemny wniosek zawodnika o udzielenie zwolnienia wraz z uzasadnieniem,
2) pisemną zgodę nowego podmiotu na przyjęcie zawodnika.
Dotychczasowy podmiot jest zobowiązany do udzielenia pisemnej odpowiedzi na wniosek
zawodnika nie później niż 30 dni od daty otrzymania wniosku (za datę otrzymania wniosku
przyjmuje się datę doręczenia, za datę udzielenia odpowiedzi przyjmuje się datę nadania
odpowiedzi listem poleconym). Brak odpowiedzi w powyższym terminie jest równoznaczny
z udzieleniem zawodnikowi zwolnienia definitywnego.
W przypadku odmowy udzielenia zwolnienia podtrzymanie przez zawodnika wniosku
o zwolnienie jest równoznaczne ze skreśleniem go z listy zawodników dotychczasowego
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podmiotu. Skreślenie następuje z dniem otrzymania wniosku przez dotychczasowy podmiot
(decyduje data doręczenia wniosku). Zawodnik w takim przypadku podlega rocznej karencji.

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

§4
Od odmowy udzielenia zwolnienia lub w przypadku zakwestionowania wysokości ekwiwalentu
za wyszkolenie, zawodnik i nowy podmiot przyjmujący zawodnika, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania odmowy mogą złożyć odwołanie do:
1) PZŻ:
a) zawodnicy posiadający I klasę sportową,
b) zawodnicy posiadający II i III klasę sportową, jeśli zmiana barw klubowych dotyczy
podmiotów będących członkami różnych OZŻ lub podmiotów niebędących członkami
OZŻ,
2) OZŻ – zawodnicy posiadający II i III klasę sportową, jeśli zmiana barw klubowych dotyczy
podmiotów będących członkami tego samego OZŻ.
PZŻ lub OZŻ po rozpatrzeniu odwołania może:
1) podtrzymać stanowisko dotychczasowego podmiotu, który odmówił zwolnienia zawodnika,
2) udzielić zawodnikowi „zwolnienia z urzędu”,
3) w przypadku zakwestionowania wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika ustalić jego wysokość,
4) zaproponować zainteresowanym podmiotom inne rozwiązanie.
§5
PZŻ w szczególnie uzasadnionych szkoleniowo przypadkach może dokonać zmiany barw
klubowych zawodnika „z urzędu” po rozpatrzeniu:
1) wniosku o zmianę barw klubowych „z urzędu” skierowanego bezpośrednio do PZŻ przez
zawodnika kadry olimpijskiej lub kadry narodowej oraz wniosku nowego podmiotu
przyjmującego zawodnika, lub
2) odwołania złożonego zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszego regulaminu.
OZŻ może dokonać zmiany barw klubowych „z urzędu” zawodnika posiadającego II lub III
klasę sportową po rozpatrzeniu odwołania złożonego zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszego
regulaminu.
Decyzje PZŻ i OZŻ, o których mowa w ust. 1 i 2, są ostateczne i nie podlegają procedurze
odwoławczej.
§6
Okresowa zmiana barw klubowych jest możliwa w przypadku zawodnika, który:
1) podjął w systemie stacjonarnym naukę w szkole wyższej położonej poza stałym miejscem
zamieszkania i miejscem siedziby podmiotu, który reprezentuje oraz w czasie nauki
zamierza reprezentować klub Akademickiego Związku Sportowego (w takim przypadku
zwolnienie udzielane jest na czas trwania nauki na wybranym kierunku),
2) rozpoczął naukę w szkole wyższej wojskowej i zamierza reprezentować klub wojskowy.
W celu uzyskania zwolnienia okresowego należy złożyć do dotychczasowego podmiotu
(doręczyć do sekretariatu lub przesłać listem poleconym):
1) pisemny wniosek zawodnika o udzielenie zwolnienia okresowego wraz z uzasadnieniem,
2) pisemną zgodę nowego podmiotu na okresowe przyjęcie zawodnika.
Dotychczasowy podmiot zobowiązany jest do udzielenia zwolnienia okresowego nie później niż
10 dni od daty otrzymania wniosku (decyduje data doręczenia wniosku). Dokładny okres
zwolnienia określa umowa pomiędzy zainteresowanymi podmiotami.
Za termin rozpoczęcia nauki przyjmuje się dzień 1 października w roku rozpoczęcia nauki, a za
termin zakończenia nauki datę rozliczenia się z uczelnią, nie później niż 30 września w roku
zakończenia nauki.
Po ustaniu przyczyn zwolnienia okresowego zawodnik automatycznie staje się zawodnikiem
podmiotu, który udzielił mu zwolnienia okresowego i jest zobowiązany do reprezentowania jego
barw. Ustanie przyczyn zwolnienia okresowego następuje również w przypadku zmiany
systemu nauki tj. studiów stacjonarnych na studia zaoczne, wieczorowe itp.
Zawodnik zamierzający na stałe pozostać zawodnikiem podmiotu, który reprezentował
w czasie zwolnienia okresowego, podlega procedurze zmiany barw klubowych określonej w § 3
niniejszego regulaminu.
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7.

W czasie zwolnienia okresowego zawodnik nie może zmienić barw klubowych bez zgody
macierzystego podmiotu.

§7
W przypadku zmiany barw klubowych ze związku/stowarzyszenia klasy regatowej na klub
sportowy/stowarzyszenie przy jednoczesnym zachowaniu przynależności zawodnika do
związku/stowarzyszenia klasy regatowej, należy złożyć do związku/stowarzyszenia klasy regatowej
(doręczyć do sekretariatu lub przesłać listem poleconym):
1) pisemną deklarację zawodnika o zamiarze reprezentowania nowego podmiotu,
2) pisemną zgodę nowego podmiotu na przyjęcie zawodnika.

1.

2.

1.
2.
3.

4.

5.

1.

2.

3.
4.

§8
Zawodnik, reprezentując podmiot (klub sportowy/stowarzyszenie) w zawodach Systemu Sportu
Młodzieżowego, zwanego dalej SSM, zdobywa punkty imiennie i dla podmiotu, który
reprezentuje. W przypadku zmiany barw klubowych, w systemie ocen stosuje się podział
zdobytych punktów po 50% pomiędzy dotychczasowym podmiotem zwalniającym zawodnika,
a nowym podmiotem przyjmującym zawodnika.
Uprawnienia do podziału punktów pomiędzy podmiotami, o których mowa w ust. 1, występują,
gdy zawodnik zmienił barwy klubowe pomiędzy zawodami mistrzowskimi zaliczonymi do SSM.
Podział punktów obowiązuje przez 2 lata, czyli za udział w dwóch kolejnych corocznych
imprezach rangi mistrzowskiej, zaliczanych do SSM.
§9
Zawodnika, który przestał być zawodnikiem podmiotu na podstawie § 3 ust. 3 obowiązuje
roczna karencja.
Wobec zawodnika objętego karencją, podmiot, który zawodnik dotychczas reprezentował, traci
prawo do wyrażania zgody na przejście zawodnika do innego podmiotu.
Po upływie karencji zawodnik może przejść do dowolnie wybranego podmiotu, o ile nie
zaciągnął jakichkolwiek innych zobowiązań. Przejście zawodnika do nowego podmiotu może
być zaakceptowane dopiero po zakończeniu karencji oraz załączeniu pełnej dokumentacji
zgodnie z wymogami § 3 niniejszego regulaminu.
Zawodnik objęty karencją nie może startować w regatach ujętych w kalendarzu imprez PZŻ,
a w szczególności w:
1) mistrzostwach okręgu i województwa,
2) mistrzostwach Polski i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
3) mistrzostwach międzynarodowych, pucharach Europy i świata.
W okresie karencji zawodnik może uczestniczyć w zajęciach szkoleniowych PZŻ lub nowego
podmiotu, który zamierza reprezentować.
§ 10
Nowy podmiot przyjmujący zawodnika, wypłaca na żądanie dotychczasowego podmiotu
zwalniającego zawodnika ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika. Warunkiem uzyskania
ekwiwalentu jest umowa zawarta pomiędzy zawodnikiem i dotychczasowym podmiotem
zwalniającym zawodnika określająca wzajemne zobowiązania.
Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika nie może przekraczać:
1) zawodnicy klasy MM – 15.000,00 zł,
2) zawodnicy klasy M – 10.000,00 zł,
3) zawodnicy klasy I – 5.000,00 zł,
4) pozostali zawodnicy – 2.500,00 zł.
Do podanych wyżej kwot podstawowych może zostać doliczony ekwiwalent za zakupiony dla
zawodnika sprzęt specjalistyczny. Wysokość ekwiwalentu za sprzęt nie może przekraczać 25%
wartości sprzętu zakupionego dla zawodnika w ciągu ostatnich dwóch lat.
Ekwiwalent za wyszkolenie nie przysługuje w przypadku obowiązkowych zwolnień okresowych.
Nowy podmiot przyjmujący zawodnika:
1) w przypadku zawodnika klasy I zobowiązany jest wpłacić na konto PZŻ 10% kwoty
ustalonego ekwiwalentu, kwota ta jednak nie może być niższa niż:
a) 600,00 zł za zawodnika klasy MM,
b) 400,00 zł za zawodnika klasy M,
c) 200,00 zł za zawodnika klasy I,
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w przypadku zawodnika klasy II lub III zobowiązany jest wpłacić na konto OZŻ, którego
członkiem jest dotychczasowy podmiot zwalniający zawodnika lub na konto PZŻ
w przypadku gdy podmiot zwalniający zawodnika jest wyłącznie członkiem PZŻ, 10%
kwoty ustalonego ekwiwalentu, kwota ta jednak nie może być niższa niż 100,00 zł.
Opłaty w wysokości 25% kwot, o których mowa w ust. 4, obowiązują przy nieodpłatnym,
okresowym przekazaniu zawodnika. Kluby AZS i kluby wojskowe wnoszą te opłaty przy
rejestracji zawodników korzystających ze zwolnień okresowych.
PZŻ lub OZŻ może udzielić zawodnikowi „zwolnienia z urzędu” bez ekwiwalentu za
wyszkolenie. W szczególności takie uprawnienia przysługują PZŻ w stosunku do zawodników
kadry olimpijskiej lub kadry narodowej, którym macierzyste podmioty nie gwarantują
odpowiednich warunków szkolenia.
Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, który po okresowym zwolnieniu zamierza
pozostać na stałe w klubie AZS lub klubie wojskowym, ustalana jest w oparciu o jego aktualną
klasę sportową. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 50% kwot określonych w ust. 2.
Zniżka 50% nie jest stosowana, jeśli aktualna klasa sportowa zawodnika nie jest wyższa niż
posiadana w trakcie okresowej zmiany barw klubowych /nie dotyczy klasy MM/.
2)

5.

6.

7.

§ 11
Zawodnik zmieniający barwy klubowe, lub w jego imieniu nowy podmiot przyjmujący zawodnika,
jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia do Biura PZŻ faktu zmiany barw klubowych poprzez
złożenie następujących dokumentów:
1) w przypadku zmiany barw klubowych z jednego klubu sportowego/stowarzyszenia na inny klub
sportowy/stowarzyszenie lub na związek/stowarzyszenie klasy regatowej:
a) wniosek o zmianę barw klubowych w rejestrze zawodników PZŻ i w licencji zawodnika
PZŻ,
b) pisemne potwierdzenie zwolnienia zawodnika z dotychczasowego podmiotu lub
w przypadku odmowy zwolnienia - decyzję dotyczącą zwolnienia „z urzędu”:
udzielonego przez PZŻ lub OZŻ, w konsekwencji rozpatrzenia odwołania w trybie
określonym w § 4 niniejszego regulaminu, lub
udzielonego przez PZŻ zawodnikowi kadry olimpijskiej lub kadry narodowej w trybie
określonym w § 5 niniejszego regulaminu,
c) pisemna zgoda nowego podmiotu na przejęcie zawodnika,
d) w przypadku konieczności opłaty ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, dowód wpłaty
ekwiwalentu na rzecz podmiotu, który zawodnik dotychczas reprezentował i OZŻ/PZŻ,
2) w przypadku zmiany barw klubowych ze związku/stowarzyszenia klasy regatowej na klub
sportowy/stowarzyszenie przy jednoczesnym zachowaniu przynależności zawodnika do
związku/stowarzyszenia klasy regatowej:
a) wniosek o zmianę barw klubowych w rejestrze zawodników PZŻ i w licencji zawodnika
PZŻ,
b) pisemna zgoda klubu sportowego/stowarzyszenia na przyjęcie zawodnika.
ROZDZIAŁ III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

2.
3.

4.
5.

§ 12
Podmiot nie może nałożyć kary dyscyplinarnej na zawodnika po złożeniu przez niego prośby
o zwolnienie lub skreślenie, jak również po powstaniu przyczyn do udzielenia zwolnienia
okresowego.
Zawodnik nie może zmieniać barw klubowych w okresie zawieszenia w prawach zawodnika.
W przypadku rozwiązania podmiotu lub jego sekcji żeglarskiej podstawą do zwolnienia
zawodnika bez karencji jest uchwała zarządu podmiotu o jego rozwiązaniu lub likwidacji jego
sekcji żeglarskiej.
Starty w okresie karencji lub zawieszenia przez podmiot uprawnień zawodnika powodują karę
półrocznej dyskwalifikacji liczonej od czasu stwierdzenia tego przewinienia przez OZŻ lub PZŻ.
W przypadku naruszenia zasad karencji kara wydłuża jej okres.

§ 13
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd PZŻ.
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Załącznik
do Regulaminu zgłaszania, zwalniania i zmiany barw klubowych przez zawodników PZŻ

P O L S K I

Z W I Ą Z E K

Ż E G L A R S K I

ZMI ANA BARW KLUBOWYCH

miejscowość, data

nazwa i adres siedziby podmiotu
zwalniającego zawodnika

Oświadczam/y, że
imię i nazwisko

nie jest członkiem/zawodnikiem*

od dnia
data

nazwa podmiotu zwalniającego zawodnika

czytelny/e podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania podmiotu

miejscowość, data

nazwa i adres siedziby podmiotu
przyjmującego zawodnika

Oświadczam/y, że
imię i nazwisko

jest członkiem/zawodnikiem*

od dnia
data

nazwa podmiotu przyjmującego zawodnika

czytelny/e podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania podmiotu
* - niepotrzebne skreślić
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