REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH "UKS Ronin Team”
Zatwierdzony uchwałą Zarządu Klubu UKS Ronin Team na podstawie § 24.1 ust 1 Statutu
Klubu w dniu 02.01.2013 r
§1
Niniejszy regulamin dotyczy zasad reprezentowania i zmiany barw klubowych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
§2
Zawodnik może reprezentować na zawodach sportowych wyłącznie ten klub, którego jest
członkiem w porozumieniu przepisów prawa o stowarzyszeniach.
§3
1. Zawodnik ma prawo reprezentować barwy klubu w zawodach sportowych zgodnie z
Kalendarzem Imprez właściwego, Okręgowego Związku Sportowego oraz Polskiego Związku
Sportowego, po uzyskaniu licencji.
2. Licencję przyznaje na wniosek klubu, właściwy Związek .
3. Zawodnik uprawiający jedną z dyscyplin w UKS Ronin Team nie może być jednocześnie
członkiem więcej niż jednego klubu sportowego w tejże dyscyplinie.
§4
1. Zawodnik może zmienić barwy klubowe na własną prośbę, w oparciu o wniosek rodzica
lub zawodnika ( ukończone 18 lat), złożony do Zarządy Klubu macierzystego, oraz do Klubu
do którego zamierza się przenieść.
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§5
1. Zarząd Klubu, do którego wpłynął pisemny wniosek zawodnika o zmianę barw klubowych,
łącznie z wnioskiem Klubu, do którego zawodnik ma zamiar się przenieść, jest obowiązany w
nieprzekraczalnym terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty stempla pocztowego lub
od daty potwierdzenia przyjęcia pisma na jego kopii, rozpatrzyć wniosek zawodnika i udzielić
pisemnej odpowiedzi.
2. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w ust.1 uważa się, że
zawodnik otrzymał z upływem tego terminu zgodę na zmianę barw klubowych.
§6
W przypadku, gdy na wniosek zawodnika w sprawie zmiany barw klubowych, Zarząd Klubu
macierzystego udzielił odpowiedzi odmownej, a zawodnik nie wycofa wniosku, klub ten ma
obowiązek skreślić zawodnika z listy członków swego Klubu.
§7
1. Zawodnika, który przestał być członkiem Klubu w trybie określonym przez §6, obowiązuje
roczna karencja, której termin biegnie od daty złożenia wniosku o zmianę barw klubowych.
§8
1. Zawodnik lub Klub, działający w jego imieniu może wystąpić do Zarządu UKS Ronin
Team z wnioskiem o skrócenie karencji po upływie połowy okresu na jaki została nałożona.
§9
Kluby sportowe mają obowiązek zawiadomić, właściwy do danej dyscypliny Okręgowy
Związek Sportowy lub Polski Związek Sportowy, o każdym przypadku złożenia wniosku o
zmianę barw klubowych przez zawodnika będącego członkiem Kadry Wojewódzkiej lub
Kadry Narodowej w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
§10
Wniosek o zmianę barw klubowych przez zawodnika, który nie ukończył 18 lat życia,
wymaga pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów zawodnika.
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§11
W przypadku stałej zmiany miejsca zamieszkania przez rodziców lub opiekunów prawnych
zawodnika wraz z samym zawodnikiem do miejscowości położonej poza miejscem siedziby
klubu, który zawodnik dotychczas reprezentował, klub ten zobowiązany jest udzielić
definitywnego zwolnienia z klubu położonego w nowym miejscu zamieszkania zawodnika, na
jego pisemny wniosek po zapłaceniu najniższej stawki obwiązującej danej klasie.
§12
1. Zawodnik nie może reprezentować barw więcej niż jednego klubu w rocznym sezonie
startowym.
Sezon startowy określony jest jako okres od 01.09 do 31.08.
Okres od 01.07 do 31.08 określa się jako okres, w którym można dokonywać transferów.
§13
Zmiana barw klubowych przez zawodnika posiadającego klasę mistrzowską międzynarodową
(MM) i mistrzowską (M), wymaga zatwierdzenia przez Zarząd właściwego Polskiego
Związku Sportowego.
§14
1. Klub, do którego przechodzi zawodnik w wyniku zmiany barw klubowych, na żądanie
klubu, którego barw zawodnik reprezentował dotychczas, wpłaci ze środków własnych
jednorazowy ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika.
2. Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika może być ustalony w formie rzeczowej lub
finansowej.
3. Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika wynosi odpowiednio przy przejściu
zawodnika posiadającego:
Gimnastyka sportowa i artystyczna
a/ klasę mistrzowską międzynarodową (MM) – równowartość od 3 000 do 12 000 Euro
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b/ klasę mistrzowską krajową (M)

- równowartość od 2 000 do 6 000 Euro

c/ klasę pierwszą (I)

- równowartość od 1 000 do 2 000 Euro

d/ klasę drugą (II)

- równowartość do 750 Euro

e/ klasę trzecią (III)

- równowartość od 500 Euro

f/ klasa młodzieżową ( ml)

-równowartość od 250 Euro
Judo

a/ klasę mistrzowską międzynarodową(MM) - do 25 000 zł.
b/ klasę mistrzowską krajową(M)

- do 15 000 zł.

c/ klasę pierwszą (I)

- do 6 000 zł.

d/ klasę drugą (II)

- do 2 500 zł.

4. Do końca danego roku kalendarzowego zatwierdza kwoty transferowe zawodników.
5. Klub, do którego przechodzi zawodnik, wypłaca klubowi macierzystemu zawodnika 90%
wysokości obustronnie uzgodnionego ekwiwalentu w ramach ust.3 niniejszego paragrafu, zaś
pozostałe 10% wpłaca na konto właściwego Polskiego Związku Sportowego.
§15
Przejście zawodnika, o którym mowa w §14 powinno być potwierdzone pisemną umową
między zainteresowanymi klubami oraz dokumentem bankowym stwierdzającym zapłacenie
ustalonej kwoty z tytułu wyszkolenia zawodnika.
§16
Klub przyjmujący zawodnika, który odbył roczną karencję lub miał dłuższą przerwę w
reprezentowaniu macierzystego klubu, wpłaca na rzecz klubu dotychczasowego ekwiwalent
za wyszkolenie w wysokości najniższej kwoty określonej w § 14 pkt. 3.
§17
Zawodnik nie może zmienić barw klubowych w okresie zawieszenia w prawach zawodnika.
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§18
Klub nie może dyscyplinarnie ukarać zawodnika po złożeniu wniosku o zmianę barw
klubowych .
§19
Od decyzji w sprawach dotyczących zmiany barw klubowych, karencji i ekwiwalentów
przysługuje stronom odwołanie do właściwego Polskiego Związku Sportowego w terminie 14
dni od daty otrzymania decyzji.
§20
W przypadku rozwiązania się Klubu lub sekcji podstawą do zwolnienia zawodnika z
klubu bez karencji jest uchwała Zarządu klubu o rozwiązaniu klubu lub o likwidacji sekcji.
Po podjęciu w/w. uchwały zawodnicy tego klubu (sekcji) mogą przystąpić do innego klubu.
§21
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi UKS Ronin Team oraz
mają zastosowanie Regulaminy Zmiany Barw Klubowych odpowiednich Polskich Związków
Sportowych.
§21
Niniejszy regulamin wchodzi w życie od momentu zatwierdzenia przez Zarząd UKS Ronin
Team
Zatwierdzony uchwałą Zarządu Klubu UKS Ronin Team w dniu 02.01.2013 r
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 03.01.2013 r.
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