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KOMUNIKAT V/X/99 

 
 

Regulamin zmiany barw klubowych zawodników Polskiego Związku 
Kulturysyki i Trójboju Siłowego / na podstawie Ustawy o kulturze fizycznej 

z dnia 18 stycznia 1996 r –art.26 pkt.3/ 
1.Zmiana barw klubowych zawodnika moŜe nastąpić na jego prośbę, a w przypadku 
zawodnika który nie ukończył 18 lat, na wniosek jego rodziców lub prawnych opiekunów. 
2.W celu dokonania zmiany barw klubowych, zawodnik składa pisemny wniosek do Zarządu 
swojego klubu w terminie do 30 listopada kaŜdego roku. 
3. Zarząd klubu, z którego zawodnik zamierza odejść jest zobowiązany do udzielenia 
zawodnikowi odpowiedzi w terminie 30 dni od daty przyjęcia wniosku zawodnika. 
4. Brak odpowiedzi w w/w terminie uwaŜa się za bezwarunkowe wyraŜenie zgody na zmianę 
barw klubowych zawodnika. 
5. Zawodnik posiadający waŜną umowę z klubem, moŜe zmienić barwy klubowe wyłącznie za 
zgodą klubu chyba, Ŝe klub nie odpowie na jego wniosek w trybie określonym w pkt.3. 
Wzajemne roszczenia wynikające z umów zawartych pomiędzy klubami i pomiędzy klubem a 
zawodnikiem mogą być rozstrzygane przez PZKiTS tylko w zakresie spraw regulaminowych, 
inne - na drodze cywilno – prawnej. 
6. Podstawowym dokumentem zawodnika jest Karta Zawodnika wydawana zawodnikowi 
przez macierzysty klub sportowy.Kopia Karty z podpisem zawodnika musi znajdować się w 
klubie, którego barwy zawodnik reprezentuje. 
7. Zmianę barw klubowych potwierdza klub, do którego przechodzi zawodnik poprzez wpis 
na Karcie Zawodnika.Kopia Karty z podpisem zawodnika musi znajdować się w klubie. 
8.. Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, który zmienia barwy klubowe, ustalana 
jest pomiędzy zainteresowanymi klubami, nie później niŜ 30 dni po udzieleniu odpowiedzi 
zgodnie z pkt. 3. 
W przypadku sporu, co do wielkości ekwiwalentu lub braku odpowiedzi klubu na wniosek 
zawodnika, suma naleŜna wyznaczana jest przez Komisję Sportową i zatwierdzana przez 
Zarząd PZKiTS, za wiedzą zainteresowanych klubów. 
Wysokość kwot za zmianę barw klubowych zatwierdzana jest co roku przez Zarząd PZKiTS na 
wniosek Komisji Sportowej właściwej dla danej dyscypliny / w składzie Komisji nie mają 
wówczas prawa głosu przedstawiciele toczącego się w tym czasie sporu w sprawie zmiany 
barw klubowych /,do końca października kaŜdego roku i ogłaszana w komunikacie 
organizacyjnym PZKiTS. 
9. Klub sportowy nie później niŜ 14 dni od daty rejestracji zawodnika przesyła do PZKiTS 
opłatę naleŜną PZKiTS i OZKi TS za zmianę barw klubowych oraz przesyła dane ewidencyjne 
zawodnika, zgodne z zapisem na Karcie zawodnika. 
10 Wysokość opłat do OZKiTS i PZKiTS za dokonanie zmian barw klubowych musi być 
wniesiona przez klub, do którego zamierza przejść zawodnik, przed wydaniem licencji 
zawodniczej. 
11. W tym samym czasie zawodnik moŜe naleŜeć tylko do jednego klubu sportowego na 
terenie Kraju w danej dyscyplinie sportu. 
12. PZKiTS wydaje zawodnikowi licencję uprawniającą do udziału w zawodach PZKiTS na 
podstawie Karty Zawodnika, do klubu, do którego naleŜy on w danym roku 
kalendarzowym.W przypadku okresowego reprezentowania barw innego klubu, licencja 
wydawana jest na podstawie Certyfikatu podpisanego przez zainteresowane kluby na 
udzielenie zgody na okresowe reprezentowanie barw innego klub z zastrzeŜeniem:  
a/ udzielenia zgody na okres 1 go roku, z wyjątkiem: 
- dla zawodników , podejmujących naukę w szkole wyŜszej certyfikat moŜe być wydany 

corocznie do tego samego klubu, na okres nie dłuŜszy niŜ czas trwania nauki. 
- powołania do czynnej słuŜby wojskowej na czas powołania. 
Okresowe reprezentowanie barw innego klubu nie zmienia praw klubu macierzystego do 
zawodnika w zakresie niniejszego regulaminu. 



13. Zawodnicy mogą dokonać zmiany barw klubowych w ciągu całego roku.Otrzymanie Karty 
Zawodnika do udziału w zawodach jest moŜliwe tylko w przypadku, gdy zawodnik w danym 
roku nie reprezentował innego krajowego klubu. 
14. Licencja uprawniająca do udziału w zawodach PZKiTS wydawana jest najpóŜniej do 30 
dni od otrzymania danych rejestracyjnych zawodnika wymaganych w pkt. 8, po wniesieniu 
do PZKiTS opłaty licencyjnej. 
15. W celu umoŜliwienia PZKiTS rozstrzygania sporów w zakresie zmiany barw klubowych, w 
umowach pomiędzy zawodnikiem a klubem wyraźnie powinny być określone postanowienia 
dotyczące: 
1/ czasu trwania umowy. 
2/ zobowiązania stron i sposobem ich dokumentacji. 
3/ sposobem rozwiązania umowy. 
16. W przypadku sporu ostateczna decyzja PZKiTS musi być podjęta do terminu pierwszych 
zawodów w danej dyscyplinie, którą reprezentuje zawodnik. 
Uwaga! Regulamin zmiany barw klubowych nie dotyczy przypadku zmiany nazwy klubu. W 
tym przypadku nie obowiązują zasady dotyczące opłat ogłaszanych corocznie w komunikacie 
PZKiTS.  
Obowiązuje procedura zmiany licencji na nową. 
17.Kluby zobowiązane są do powiadomienia zawodników o treści niniejszego regulaminu. 
18.Regulamin dotyczy w równej mierze zawodników jak i zawodniczek. 
      Regulamin w chodzi w Ŝycie z dniem 01.01.2000 roku. 
 
Jednocześnie traci moc dotychczasowy Regulamin Zmiany Barw Klubowych. 


