REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH
POLSKIEGO ZWIAZKU NARCIARSKIEGO
§ 1.
Działając na podstawie art. 26 ust. 3 z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, Polski
Związek Narciarski ustala zasady i tryb zmian przynależności do klubu sportowego
zawodnika uprawiającego narciarstwo, po zasięgnięciu opinii Prezesa Polskiej Konfederacji
Sportu.
§ 2.
Przez zawodnika rozumie się osobę uprawiającą narciarstwo, będącą członkiem klubu
sportowego w pojęciu art. 6 ustawy o kulturze fizycznej , zrzeszoną w Polskim Związku
Narciarskim.
§ 3.
Uprawnienia do działalności w PZN nabywa się za pośrednictwem klubu , przez podpisanie
deklaracji i potwierdzenie przynależności przez klub oraz wprowadzenie do rejestru OZN
i wydanie licencji zawodniczej przez PZN.
§ 4.
Członkostwo klubu i uprawnienie w ramach jego działalności jest dobrowolne.
§ 5.
Osoba nie będąca członkiem żadnego klubu , może wstąpić do klubu i reprezentować go na
terenie całego kraju.
§ 6.
W przypadku osób do 18 lat, deklaracja woli przynależności do klubu jest dozwolona za
pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
§ 7.
Zawodnik może reprezentować na zawodach sportowych klub, którego jest członkiem.
§ 8.
W ramach współzawodnictwa sportowego PZN , zawodnik nie może reprezentować w danym
sezonie, więcej niż jednego klubu sportowego.
§ 9.
Warunkiem reprezentowania przez zawodnika klubu w zawodach sportowych objętych
systemem współzawodnictwa Polskiego Związku Narciarskiego, jest wydana przez Związek
licencja upoważniająca do udziału w zawodach, zgodnie z § 3
§ 10.
Zawodnicy mogą, za zgodą klubu, brać udział w zawodach sportowych nie objętych
systemem współzawodnictwa Polskiego Związku Narciarskiego, o których mowa w § 9,
a zawodnicy kadr szkoleniowych finansowanych przez PZN – również za zgodą Związku.
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Zmiany przynależności klubowej zawodnika dokonuje się:
- na wniosek zawodnika w okresie od 1 maja do 30 września,
- z urzędu, organ nadrzędny : Zarząd OZN lub Zarząd PZN - w każdym terminie..
§ 12.
1.Zawodnik zamierzający dokonać zmiany przynależności klubowej, składa wniosek do
zarządu klubu, którego jest członkiem, ze wskazaniem klubu, którego członkiem zamierza
zostać.
2.W przypadku zawodnika niepełnoletniego wniosek o zmianę przynależności klubowej
winien być potwierdzony pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
§ 13.
Zamiar zmiany barw klubowych zawodnik podaje do wiadomości właściwemu OZN-owi,
w rejestrze którego figuruje.
§ 14.
Zarząd klubu, do którego zawodnik zamierza przejść, jest zobowiązany potwierdzić na piśmie
zamiar przyjęcia zawodnika w poczet członków klubu.
§ 15.
Zarząd klubu, do którego wpłynął wniosek zawodnika o zmianę przynależności klubowej, jest
zobowiązany rozpatrzyć wniosek i udzielić zawodnikowi odpowiedzi w terminie 30 dni od
potwierdzenia wpłynięcia wniosku i podać ją do wiadomości właściwemu OZN-owi .
§ 16.
Brak odpowiedzi w terminie, o którym mowa w § 16. uważa się za wyrażenie zgody na
zmianę przynależności klubowej.
§ 17.
W przypadku odmownej odpowiedzi o zmianę przynależności klubowej udzielonej przez
zarząd klubu, a zawodnik nie wycofa wniosku, od decyzji tej przysługuje mu w terminie 14
dni prawo do odwołania się do właściwego OZN-u, który winien przeanalizować dalszą
przynależność zawodnika do tego klubu pod względem jego rozwoju sportowego i podjąć
kroki mediacji celem rozstrzygnięcia zaistniałej sytuacj
§ 18.
W uzasadnionych wypadkach niegwarantowania przez klub należytych warunków dalszego
rozwoju utalentowanego zawodnika, właściwy OZN może z urzędu za zgodą zawodnika
zmienić jego przynależność klubową, przekładając własną decyzję właściwemu klubowi
i Zarządowi PZN.
§ 19.
Od decyzji podjętej przez OZN mającej na celu zmianę przynależności klubowej danego
zawodnika przysługuje prawo odwołania klubu, którego to dotyczy, do Zarządu PZN.
Zarząd PZN w ciągu 14 dni winien dać odpowiedź .
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Jeżeli na wniosek zawodnika o zmianę przynależności klubowej zarząd klubu udzieli
odpowiedzi odmownej, a zawodnik nie wycofa wniosku po wyczerpaniu drogi odwoławczej
przestaje być członkiem klubu po upływie 30 dni od dnia uzyskania odpowiedzi.
§ 21.
Zawodnika, który przestaje być członkiem klubu w trybie § 21, obowiązuje roczna karencja
od dnia otrzymania ostatecznej odpowiedzi odmownej zgody na zmianę przynależności
klubowej.
§ 22.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek klubu, którego zawodnik był członkiem,
zaopiniowanym przez właściwy OZN, Zarząd PZN może przedłużyć karencję do 2 lat.
§ 23.
Karencja polega na zawieszeniu prawa do reprezentowania przez zawodnika barw klubowych
w narciarskich zawodach sportowych organizowanych przez PZN.
§ 24.
W okresie karencji zawodnik może być dopuszczony do zawodów jako niestowarzyszony po
spełnieniu formalnych wymogów regulaminowych zawodów .
& 25
W okresie karencji zawodnik może być powołany w skład kadry narodowej oraz może być
powoływany do reprezentacji na zawody międzynarodowe .
§ 26.
Zawodnik w trakcie trwania karencji lub po jej zakończeniu może wystąpić z wnioskiem do:
- OZN, jeżeli zmiana przynależności klubowej dotyczyła klubów na terenie tego OZN:
o skrócenie karencji
- Zarządu PZN, jeżeli zmiana przynależności klubowej dotyczyła klubów działających
na terenie różnych OZN-ów:
o przywrócenie prawa reprezentowania barw wybranego klubu .
§ 27.
W przypadku odmownej odpowiedzi na wniosek zawodnika o skrócenie karencji, zawodnik
ma prawo do odwołania się od decyzji wydanej przez OZN :
- do Zarządu PZN, który ostatecznie rozstrzyga wniosek.
§ 28.
W przypadku, gdy zawodnik podejmie naukę w szkole wyższej w systemie stacjonarnym
zainteresowane kluby AZS-u za zgodą zawodnika mogą wystąpić z wnioskiem do
macierzystego klubu o udzielenie zgody na zmianę jego przynależności klubowej.
Zmiana może mieć charakter okresowy:
- na okres trwania studiów wyższych
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W każdym przypadku klub, z którego odchodzi zawodnik w wyniku zmiany przynależności
klubowej może żądać od klubu, do którego zawodnik przechodzi, ekwiwalentu za
wyszkolenie zawodnika.
§ 30.
Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika może być ustalony w formie rzeczowej lub
finansowej. W przypadku przejścia zawodnika do innego Klubu bez ekwiwalentu , przez
najbliższy sezon stosuje się podział punktów 50/50 % pomiędzy Klubem przekazującym
a przyjmującym zawodnika.
§ 31.
Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika ustalają zainteresowane kluby.
W przypadku nie uzgodnienia wysokości ekwiwalentu, decyzję o jego wysokości podejmuje
właściwy OZN.
§ 32.
Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika po okresie karencji lub przy zmianie
przynależności klubowej z urzędu ustala właściwy OZN, który w uzasadnionych przypadkach
może odstąpić od niego.
§ 33.
Klub nie może wszcząć postępowania dyscyplinarnego w stosunku do zawodnika, ani orzec
wykonania zawieszonej uprzednio kary dyscyplinarnej , po złożeniu wniosku o zmianę
przynależności klubowej .
§ 34.
Dokonywanie zmian przynależności klubowej zawodników przygotowywanych do Igrzysk
Olimpijskich bądź Mistrzostw Świata , może odbyć się tylko za zgodą Zarządu PZN.
§ 35.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 lipca 2005 roku.

