REGULAMIN
ZMIAN BARW KLUBOWYCH
POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTU NIESŁYSZĄCYCH
2020-2023
Aktualizacja, dn. 15 stycznia 2022

w sprawie zasad reprezentowania i zmiany barw klubowych przez zawodników
uczestniczących w zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu
Niesłyszących i jego organizacje członkowskie
Na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Sportu Niesłyszących w dniu 16 listopada 2019 r.
podjęto Uchwałę w sprawie zasad reprezentowania i zmiany barw klubowych przez zawodników
uczestniczących w zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niesłyszących i jego
organizacje członkowskie.
Uchwała
Zarządu Polskiego Związku Sportu Niesłyszących
z dnia 16.11.2019 roku
w sprawie zasad reprezentowania i zmiany barw klubowych przez zawodników uczestniczących
w zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niesłyszących i jego organizacje
członkowskie.
1.PODSTAWY PRAWNE
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr. 127, poz. 857 z dnia 15 lipca 2010r.
2. Statut Polskiego Związku Sportu Niesłyszących.
2.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin dotyczy zasad zmian barw klubowych zawodników posiadających statut członka
Polskiego Związku Sportu Niesłyszących.
2. Zawodnik ma prawo reprezentować barwy klubu w zawodach sportowych zgodnie z
kalendarzem imprez Polskiego Związku Sportu Niesłyszących po uzyskaniu licencji Polskiego
Związku Sportu Niesłyszących.
3. Zawodnik nie może być jednocześnie członkiem więcej niż jednego klubu sportowego
zarejestrowanego w Polskim Związku Sportu Niesłyszących.
4. Przyjęcie regulaminu następuje na mocy uchwały Zarządu Polskiego Związku Sportu
Niesłyszących.
3. ZASADY ZMIANY BARW KLUBOWYCH
1. Zawodnik może reprezentować jednocześnie tylko jeden klub w roku kalendarzowym.
2. Każdy zawodnik ma prawo do zmiany barw klubowych.
3. Zawodnik może zmienić barwy klubowe na własną prośbę, w oparciu o wniosek zawodnika
złożony do Zarządu Klubu, do którego zamierza się przenieść.
4. Zarząd Klubu, do którego zawodnik zamierza przejść jest obowiązany potwierdzić na piśmie
zamiar przyjęcia zawodnika na członka klubu.
5. Zarząd klubu, z którego zawodnika zamierza jest odejść jest obowiązany potwierdzić na
piśmie: rezygnacje, skreślenie, przeniesienie.
6. Warunki zmiany barw klubowych zawodnika są uzgadniane pomiędzy zainteresowanymi
klubami.
7. Zmiany barw klubowych mogą być dokonywane w terminach:
od 02 stycznia do 28 lutego każdego roku kalendarzowego,

8. Zawodnik/czka, który/a reprezentował/a dany klub w rozgrywkach MPN i PPN (inne
imprezy) ogólnopolskie, nie może już w tym samym sezonie (2020-2023) reprezentować
barw innego klubu.
4. TRYB ZMIANY BARW KLUBOWYCH
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 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.
3. Zawodnik nie może reprezentować barw więcej niż jednego klubu w rocznym sezonie
startowym. Sezon startowy określony jest jako okres od 02.01. do 31.12.
4. W przypadku zawodnika, który ukończył szkołę podstawową lub policealną może zmienić
klub w okresie
od 01 lipca do 30 września
automatycznie przejście z jednego klubu do drugiego klubu prawo startu w barwach klubu,
5. Wniosek o zmianę barw klubowych przez zawodnika, który nie ukończył 18 lat życia, wniosek
musi być podpisany przez zgody rodziców lub prawnych opiekunów zawodnika.
6. We wniosku zawodnik podaje nazwę klubu, do którego zamierza przejść.
7. Nie zachowanie przez zawodnika trybu określonego w pkt. 4.1. lub terminu podanego w pkt.
3.8. przy odejściu z macierzystego klubu skutkuje roczną karencją startową.
8. Odmowna udzielenia zwolnienia przez klub może być przez zawodnika zaskarżona w terminie
14 dni do Zarządu PZSN.
9. Wobec zawodnika objętego karencją dotychczasowy klub macierzysty traci prawo do
wyrażania zgody na zmianę barw klubowych.
10. Po upływie karencji zawodnik może przejść do dowolnego klubu.
11. Zawodnik objęty karencją nie może uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym
organizowanym przez PZSN.
12. Zawodnik objęty karencją nie może uczestniczyć w zgrupowaniach klubu do którego
zamierza się przenieść.
13. Odmowa zgody na zmianę barw klubowych wymaga uzasadnienia i przekazania
wnioskodawcy na piśmie.
14. Zawodnik, który przez okres dwóch sezonów nie uczestniczył we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez PZSN i jego członków, może startować w kolejnym sezonie
w barwach nowego klubu, nie powodując roszczeń ze strony klubu macierzystego.
15. Szczegółowy tryb postępowania określa klub macierzysty w regulaminie wewnętrznym,
16. Zmiana barw klubowych przez zawodnika Kadry Narodowej, nie wymaga zatwierdzenia przez
Zarząd / Prezydium Polskiego Związku Sportu Niesłyszących.
17. W wyjątkowych przypadkach, Zarząd / Prezydium Polskiego Związku Sportu Niesłyszących
nie może wyrazić zgodę na zmianę barw klubowych zawodnika, który jest członkiem Kadry
Narodowej.
5. WYPOŻYCZENIE ZAWODNIKA
1. Zawodnik może być wypożyczony z macierzystego klubu do innego klubu względem innej
sekcji dyscypliny:
• klub nie ma sekcji,
• w wyjątkowych przypadkach (koszykówka kobiet i piłka nożna kobiet) na
(koszykówka kobiet, piłka nożna kobiet i siatkówka kobiet),
Zarząd/Prezydium PZSN może wyrazić zgodę,
2. Wypożyczenie nie może być dłuższe niż 1 rok od daty potwierdzenia przez PZSN do innego
klubu.
3. Po zakończeniu wypożyczenia zawodnik zobowiązany jest do powrotu do macierzystego
klubu.

4. koszykówka, piłka nożna halowa i siatkówka
Maksymalna ilość zawodników, która może być wypożyczona wynosi 2 w tym klub
nie ma sekcji, kadra i obcokrajowiec) na klub nie ma sekcji i obcokrajowiec)
5. piłka nożna 11-osobowa mężczyzn
Maksymalna ilość zawodników, która może być wypożyczona wynosi 4 w tym klub
nie ma sekcji, kadra i obcokrajowiec) na klub nie ma sekcji i obcokrajowiec)
6. biegi przełajowe, bowling, curling, kolarstwo, lekkoatletyka, narciarstwo alpejskie,
pływanie, siatkówka plażowa, szachy, tenis stołowy, warcaby, żeglarstwo
Maksymalna ilość zawodników, która nie może być wypożyczona wynosi 0 w tym klub
nie ma sekcji, kadra i obcokrajowiec) na klub nie ma sekcji i obcokrajowiec)
7. szachy - drużynowe
Maksymalna ilość zawodników, która może być wypożyczona wynosi 1 - tylko junior)
6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zmiana barw klubowych nie może nastąpić w okresie gdy zawodnik zawieszony jest w
prawach zawodnika.
2. Klub nie może nałożyć na zawodnika kary dyscyplinarnej po złożeniu przez niego wniosku
o zwolnienie lub skreślenie oraz po złożeniu uzasadnionej prośby o zwolnienie okresowe.
3. Szczególnie losowe przypadki dotyczące zmiany barw klubowych rozpatruje Komisja
Dyscyplinarna PZSN lub Zarząd PZSN.
4. Odwołanie wnosi się do Zarządu PZSN za pośrednictwem Komisji Gier i Dyscypliny lub Zarząd
PZSN w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
5. Od decyzji w sprawach dotyczących zmiany barw klubowych, skreśleniu, przeniesieniu,
wypożyczeniu, przysługuje stronom odwołanie do Komisji Dyscyplinarnej PZSN lub Zarząd
PZSN w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
6. Decyzje i postanowienia organu odwoławczego są ostateczne.
7. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Polskiego Związku Sportu
Niesłyszących.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd PZSN, z mocą obowiązująca od
dnia 16.11.2019 r.
Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Sportu Niesłyszących dnia 16 listopada
2019 roku na 15 stycznia 2022 roku.

