Regulamin zasad reprezentowania i zmiany przynale no ci
klubowej zawodników
w POLSKIM ZWI ZKU KAJAKOWYM
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( DZ. U. Nr 25, poz. 113 - ze
zmianami)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym ( DZ. U. Nr 155, poz. 1298 - ze
zmianami).
3. Statut Polskiego Zwi zku Kajakowego.
§1
1. Zawodnik mo e w danym sezonie reprezentowa tylko jeden klub.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy zawodników, którzy:
a) uzyskali zwolnienie okresowe na czas odbywania zasadniczej słu by wojskowej
b) uzyskali zwolnienie okresowe po podj ciu studiów stacjonarnych.
§2
1. Zawodnicy nie mog startowa indywidualnie. Ka dy musi reprezentowa okre lony klub
b d cy członkiem Polskiego Zwi zku Kajakowego.
2. Warunkiem reprezentowania przez zawodnika klubu w zawodach sportowych jest
potwierdzenie zgłoszenia zawodnika do reprezentowania klubu i posiadanie wa nej
licencji do uprawiania kajakarstwa.
3. Tryb i zasady potwierdzenia zgłosze zawodników do reprezentowania klubu reguluje
Regulamin Komisji Klasyfikacji i Licencji PZKaj.
4. Tryb i zasady przyznawania licencji s okre lone w stosownym regulaminie PZKaj.
§3
1. Dopuszcza si starty obcokrajowców, którzy uko czyli 18 rok ycia, w barwach klubów
krajowych pod warunkiem posiadania zgody narodowej federacji i klubu macierzystego.
2. Zgod na start zawodnika obcokrajowca w barwach klubowych wyra a Komisja
Klasyfikacji i Licencji PZKaj.
3. Za zgod na start zawodnika obcokrajowca, klub przyjmuj cy płaci na rzecz PZKaj.
opłat . w wysoko ci 3-krotnej redniej płacy w IV kwartale roku poprzedniego.
§4
1. Zawodnik zamierzaj cy dokona zmiany przynale no ci klubowej składa wniosek do
zarz du klubu, którego jest członkiem, ze wskazaniem klubu, którego członkiem zamierza
zosta .
2. Zarz d klubu, do którego zawodnik zamierza przej jest zobowi zany potwierdzi na
pi mie zamiar przyj cia zawodnika na członka klubu.
3. Zarz d klubu, do którego wpłyn ł wniosek zawodnika o zmian przynale no ci klubowej,
jest zobowi zany rozpatrzy wniosek i udzieli zawodnikowi odpowiedzi w terminie 30
dni od otrzymania potwierdzenia okre lonego w ust. 2.
4. Brak odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust.3 uwa a si za wyra enie zgody na
zmian przynale no ci klubowej.

5. W razie, gdy na wniosek zawodnika o zmian przynale no ci klubowej zarz d klubu
udzieli odpowiedzi odmownej, a zawodnik nie wycofa wniosku, przestaje on by
członkiem klubu po upływie 30 dni od dnia udzielenia odpowiedzi.
6. Zmiana przynale no ci klubowej przez zawodnika, który nie uko czył 18 lat, jest
dozwolona za pisemn zgod rodziców lub opiekunów prawnych.
7. Jedna zmiana przynale no ci klubowej przez zawodnika w kategorii wiekowej dzieci
mo e odbywa si bez zachowania procedury przewidzianej w punkcie 3, 4 i 5
niniejszego paragrafu.
§5
Zmiana przynale no ci klubowej przez zawodnika w trybie okre lonym w § 4 mo e nast pi
wył cznie po okresie startowym tj. 01.11÷31.03.
§6
Gdy zawodnik niepełnoletni wyst pi z wnioskiem o zmian przynale no ci klubowej w
zwi zku ze zmian miejsca stałego pobytu przez jego rodziców lub opiekunów, klub jest
zobowi zany wyrazi zgod na zmian przynale no ci klubowej z zastosowaniem § 15.
§7
Zmiana przynale no ci klubowej przez zawodników kadry narodowej seniorów i kadry
narodowej juniorów wymaga opinii Pionu Szkolenia PZKaj.
§8
1. Zawodnik, który przestał by członkiem klubu w trybie okre lonym w § 4 ust. 5
obowi zuje roczna karencja od dnia otrzymania odpowiedzi o odmowie udzielenia zgody
na zmian przynale no ci klubowej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek klubu, którego zawodnik był
członkiem lub Pionu Szkolenia PZKaj., Komisja Klasyfikacji i Licencji PZKaj. mo e
przedłu y okres karencji do lat dwóch.
3. Karencja polega na zawieszeniu prawa do reprezentowania przez zawodnika barw
klubowych we wszystkich zawodach sportowych, za wyj tkiem regat eliminacyjnych do
kadry seniorów i juniorów PZKaj.
4. W razie przedłu enia karencji do lat dwóch, zawieszeniu ulega równie prawo
reprezentowania barw narodowych.
§9
1. Zawodnik po upływie połowy kresu karencji mo e wyst pi z wnioskiem o jej skrócenie.
2. Decyzj w sprawie skrócenia karencji podejmuje Komisja Klasyfikacji i Licencji PZKaj ,
po zasi gni ciu opinii Komisji Sportowej PZKaj.
§ 10
1. Klub obowi zany jest do udzielenia zwolnienia okresowego w razie:
a) powołania zawodnika do zasadniczej słu by wojskowej – na czas jej trwania,
b) podj cia przez zawodnika nauki w szkole wy szej w systemie stacjonarnym – na okres
studiów.

1. Przez okres studiów, o którym mowa w ust. 1 pkt b rozumie si okres okre lony
regulaminem studiów, a termin rozpocz cia studiów – dzie rozpocz cia roku
akademickiego.
2. Zwolnienie okresowe z tytułu, o którym mowa w ust. 1 pkt. b mo e by udzielone
zawodnikowi jeden raz w czasie trwania kariery sportowej.
§ 11
1. Klub zobowi zany jest do wyra enia zgody na szkolenie zawodników w Szkole
Mistrzostwa Sportowego zwanej dalej SMS.
2. Udział zawodnika w szkoleniu w SMS, który nie uko czył 18 roku ycia wymaga
pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
§ 12
1. Zawodnik nie mo e reprezentowa barw wi cej ni jednego klubu w okresie jednego
sezonu startowego za wyj tkiem przypadków uj tych w § 11 ust.1 i § 12 ust. 2 niniejszego
regulaminu.
2. Ograniczenie wymienione w ust.1 nie dotyczy zawodnika, który:
a) uzyskał zwolnienie z klubu na skutek likwidacji sekcji kajakowej
b) zmienił okresowo barwy klubowe i powraca do klubu macierzystego,
c) pozostaje na stałe w klubie, który reprezentował w czasie zwolnienia okresowego,
d) uko czył w danym roku szkoł podstawow lub gimnazjum b d c członkiem
Uczniowskiego Klubu Sportowego.
§ 13
Zawodnik korzystaj cy ze zwolnienia okresowego mo e zmieni przynale no klubow w
trybie okre lonym w § 4 jedynie za zgod zarz du klubu, który udzielił tego zwolnienia
§ 14
1. Po zako czeniu zwolnienia okresowego zawodnik jest zobowi zany powróci do klubu, z
którego uzyskał zwolnienie i reprezentowa barwy tego klubu.
2. W razie, gdy zawodnik zamierza na stałe zasta członkiem klubu, który reprezentował w
czasie zwolnienia okresowego, stosuje si przepisy § 4.
§ 15
1. Klub, z którego odchodzi zawodnik w wyniku zmiany przynale no ci klubowej mo e
da od klubu, do którego zawodnik przechodzi, ekwiwalentu za wyszkolenie
zawodnika.
2. Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika mo e by ustalony w formie rzeczowej lub
finansowej.
3. Wysoko ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika ustalaj zainteresowane kluby w
drodze porozumienia.
4. Ekwiwalenty za wyszkolenie zawodnika nie mog by wypłacone ze rodków
pochodz cych z dotacji bud etowych oraz z dotacji funduszy rozwoju kultury fizycznej.
§ 16

Wysoko ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, który zmienił przynale no
okresie karencji ustala Komisja Klasyfikacji i Licencji PZKaj.

klubow po

§ 18
Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika nie przysługuje w przypadku zwolnienia okresowego.
§ 19
1. Klub, do którego przychodzi zawodnik w wyniku zmiany przynale no ci klubowej
zobowi zany jest wpłaci na rzecz PZK:
-100 x wysoko obowi zuj cej diety przy klasie „MM” zawodnika,
-60 x wysoko obowi zuj cej diety przy klasie „M” zawodnika,
-30 x wysoko obowi zuj cej diety przy klasie „I” zawodnika,
-20 x wysoko obowi zuj cej diety w pozostałych przypadkach,
2. Za przej cie okresowe na czas zasadniczej słu by wojskowej lub studiów do klubu
wojskowego lub akademickiego obowi zuje opłata w wysoko ci 50 %.
3. Przy okresowym przej ciu do innych klubów opłata wynosi 100% stawek okre lonych w
ust. 1
4. Zmian przynale no ci klubowej zawodnika potwierdza Komisja Klasyfikacji i Licencji
PZKaj.
§ 20
1. Klub nie mo e wszcz post powania dyscyplinarnego w stosunku do zawodnika, ani
orzec wykonania zawieszonej uprzednio kary dyscyplinarnej po zło eniu wniosku o
zmian przynale no ci klubowej lub powstania przyczyn uzasadniaj cych uzyskanie
zwolnienia okresowego.
2. W przypadku konieczno ci nało enia kary dyscyplinarnej na zawodnika, w sytuacji
okre lonej w ust. 1, decyzje podejmuje Komisja Wychowawczo-Dyscyplinarna PZKaj.
§ 21
1. Od decyzji i postanowie w zakresie zmiany przynale no ci klubowej i karencji
zainteresowanym przysługuje odwołanie.
2. Odwołanie wnosi si do Zarz du PZKaj., za po rednictwem Komisji Klasyfikacji i
Licencji PZKaj., w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
3. Decyzje i postanowienia organu odwoławczego s ostateczne.
§ 22
O upływie okre lonych w niniejszym regulaminie terminów decyduje data stempla
pocztowego lub potwierdzenie na kopii pisma. Zwrot przesyłki poleconej do adresata
spowoduje uruchomienie procedury zgodnie z § 4 pkt. 4 Regulaminu.
§ 23
1. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Zarz dowi PZKaj.
2. Regulamin wchodzi w ycie z dniem uchwalenia przez Zarz d PZKaj tj.05.12.2007r.

