Regulamin
zasad reprezentowania i zmiany przynależności klubowej zawodników w Polskim Związku
Towarzystw Wioślarskich
Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym oraz w
związku z § 9 pkt. 21 Statutu PZTW, postanawia się co następuje:
§1
1. Zawodnik może reprezentować w zawodach sportowych klub, z którym łączy go stosunek
prawny wynikający z Prawa o stowarzyszeniach lub umowy o pracę albo umowy
cywilnoprawnej o reprezentowanie barw klubu.
2. Osoba niestowarzyszona posiadająca licencję może startować w regatach na podstawie
indywidualnego zgłoszenia, o ile taką możliwość przewiduje regulamin zawodów.
3. Warunkiem reprezentowania klubu przez zawodnika oraz uczestnictwa zawodnika
niezrzeszonego w sporcie kwalifikowanym jest posiadanie przez zawodnika licencji.
§2
1. Dopuszcza się starty zawodników obcokrajowców posiadających licencję PZTW pod
warunkiem reprezentowania barw jednego klubu w danym sezonie.
2. Zgodę na start zawodnika obcokrajowca w barwach klubowych wyraża Komisja ds.
Licencji i Zmiany Barw Klubowych PZTW.
3. Udział obcokrajowców w osadzie nie może przekraczać 50% składu załogi. W jedynkach
można wystawiać obcokrajowców.
§3
1. Zawodnik, którego łączy z klubem umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna o
reprezentowanie barw, nie może w świetle przepisów niniejszego regulaminu
jednostronnie wypowiedzieć tej umowy i zmienić barwy klubowe przed upływem jej
obowiązywania z zastrzeżeniem poniższych przepisów.
2. Zawodnik, który zgodnie z przepisami Prawa o stowarzyszeniach przestał być członkiem
poprzedniego klubu i został członkiem innego klubu oraz zawodnik, którego łączyła z
klubem poprzednim umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna o reprezentowanie barw
klubu i który podpisał taką umowę z innym klubem o reprezentowanie jego barw po
okresie obowiązywania umowy z klubem poprzednim, zamierzający reprezentować nowy
klub we współzawodnictwie organizowanym przez PZTW, występuje za pośrednictwem
tego klubu do Komisji ds. Licencji i Zmiany Barw Klubowych PZTW o wydanie licencji
uprawniającej do udziału w sporcie kwalifikowanym w barwach nowego klubu.
3. Wydanie licencji, o której nowa w ust. 2 następuje po spełnieniu przez zawodnika
warunków określonych w Regulaminie przyznawania i pozbawiania licencji zawodnika
uprawniającej do uprawiania wioślarstwa oraz po dostarczeniu pisemnej zgody
poprzedniego klubu na zmianę barw klubowych albo po wystawieniu przez Komisję ds.
Licencji i Zmiany Barw Klubowych PZTW klubowi, do którego zawodnik chce przejść.
„Potwierdzenia przynależności klubowej zawodnika”. Następuje to przy uwzględnieniu
poniższych przepisów dotyczących ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika albo
zwolnienia okresowego na czas studiów. Wydanie albo odmowa wydania przez Komisję
ds. Licencji i Zmiany Barw Klubowych PZTW „Potwierdzenia przynależności klubowej

zawodnika” musi nastąpić w terminie do 30 dni od dnia złożenia za pośrednictwem klubu
wniosku zawodnika o wydanie licencji zawodniczej w nowym klubie.
4. Zmiana przynależności klubowej przez zawodnika, który nie ukończył 18 lat, jest
dozwolona za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
§4
1. Zmiana przynależności klubowej zawodnika w trybie określonym w §4 może nastąpić
wyłącznie poza okresem startowym tj. między dniem 01.11 danego roku i 15.03
następnego roku.
2. Start na Mistrzostwach Polski na Ergometrze w barwach dotychczasowego klubu nie
wyklucza możliwości zmiany barw klubowych w nadchodzącym sezonie.
3. Przepis ust. 1 nie dotyczy zawodników którzy, uzyskali zwolnienie okresowe na czas
podjęcia studiów dziennych zgodnie z przepisami §6.
§5
Gdy zawodnik niepełnoletni wystąpi z wnioskiem o zmianę przynależności klubowej w
związku ze zmianą miejsca stałego pobytu przez jego rodziców lub opiekunów, klub jest
obowiązany wyrazić zgodę na zmianę przynależności klubowej.
§6
1. Klub jest obowiązany do udzielenia zwolnienia okresowego w razie podjęcia przez
zawodnika nauki w szkole wyższej na studiach dziennych– na okres trwania studiów, nie
dłużej jednak niż do ukończenia przez zawodnika 28 roku życia, pod warunkiem
rozpoczęcia studiów w roku, w którym zawodnik kończy 23 rok życia. Bierze się pod
uwagę koniec roku kalendarzowego, w którym zawodnik kończy 28 rok życia.
2. Przez okres studiów, o którym mowa w ust.1 rozumie się okres ustalony regulaminem
studiów magisterskich, a jako termin rozpoczęcia studiów – dzień rozpoczęcia roku
akademickiego, zaś ukończenie studiów - w najkrótszym regulaminowym terminie. Klub
jest zobowiązany na początku każdego roku akademickiego do potwierdzenia
zaświadczeniem z uczelni faktu, że zawodnik zmieniający barwy klubowe na czas studiów,
jest studentem.
3. Zwolnienie okresowe z tytułu, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone zawodnikowi
jeden raz w czasie trwania kariery sportowej.
§7
1. Zawodnik nie może reprezentować barw więcej niż jednego klubu w okresie jednego
sezonu startowego określonego przez Zarząd PZTW, za wyjątkiem przypadków ujętych w
ust.2. Przepis powyższy dotyczy wyłącznie klubów zrzeszonych w PZTW.
2. Ograniczenie wymienione w ust.1 nie dotyczy zawodnika, który:
a. uzyskał zwolnienie z klubu na skutek likwidacji sekcji wioślarskiej,
b. zmienił barwy klubowe lub powraca do klubu macierzystego, zgodnie z § 4 ust. 2
c. uzyskał zwolnienie z klubu w trybie określonym w § 5,
d. zmienił barwy klubowe zgodnie z § 13.
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§8
Za wyszkolenie zawodnika, który zamierza zmienić barwy klubowe przed upływem 23
roku życia klubowi poprzedniemu przysługuje ekwiwalent za wyszkolenie z zastrzeżeniem
zapisów § 5, § 8, § 9.
Wysokość ekwiwalentu ustalają zainteresowane kluby w umowie transferowej
określającej warunki wyrażenia przez poprzedni klub zawodnika zgody, o której mowa w §
3 ust.3
Ekwiwalent może być ustalony zarówno w formie rzeczowej jak i finansowej.
W razie braku porozumienia między klubami co do ekwiwalentu za wyszkolenie,
jego wysokość jest ustalana wg klasy sportowej posiadanej aktualnie przez zawodnika w
odniesieniu do średniego wynagrodzenia określonego przez GUS w roku poprzednim i
wynosi przy klasie:
a/ MM – 5 średnich krajowych
b/ M – 3 średnie krajowe
c/ pierwszej - 1 średnia krajowa
Ekwiwalent za wyszkolenie ustalony według zasad określonych wyżej przysługuje także
klubowi udzielającemu zawodnikowi zwolnienia okresowego zgodnie z § 6 ust. 1, po
upływie okresu zwolnienia.
Dowód przekazu bankowego na przekazanie kwoty ekwiwalentu lub dowód na
przekazanie rzeczowych składników majątkowych za wyszkolenie stanowi podstawę do
wydania przez PZTW „ Potwierdzenia przynależności klubowej zawodnika”.
Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika nie przysługuje w razie zwolnienia okresowego.

§9
W przypadku wypożyczenia zawodnika do innego klubu zastosowanie mają odpowiednie
przepisy dotyczące zmiany barw klubowych.
§ 10
Zawodnik, który przez okres dwóch lat nie wziął udziału w żadnych zawodach
przeprowadzonych w Polsce w ramach PZTW, chyba że spowodowane to było przyczynami
zdrowotnymi, może startować w nowym sezonie w zawodach w ramach PZTW w barwach
nowego klubu nie powodując roszczeń co do ekwiwalentu za wyszkolenie ze strony klubu,
którego barwy reprezentował poprzednio.
§ 11
1. Komisja ds. Licencji i Zmiany Barw Klubowych PZTW gromadzi kopie umów o pracę i
umów cywilnoprawnych zawodników reprezentujących barwy klubów będących
członkami PZTW.
2. Klub może powoływać się w razie sporu na zapisy umowy podpisanej z zawodnikiem tylko
w przypadku zdeponowania kopii tej umowy w Komisji ds. Licencji i Zmiany Barw
Klubowych PZTW.
§ 12
O upływie określonych w niniejszym regulaminie terminów decyduje data stempla
pocztowego lub potwierdzenie na kopii pisma.

§ 13
Zawodnik może wystąpić do Komisji ds. Licencji i Zmiany Barw Klubowych PZTW o wyrażenie
zgody na zmianę barw klubowych i wydanie nowemu klubowi „Potwierdzenia przynależności
klubowej zawodnika”, w tym także poza okresem określonym w § 4 ust.1, w razie zalegania
przez dotychczasowy klub z wypłatą wynagrodzenia określonego w umowie o pracę lub
umowie cywilnoprawnej za pełne dwa miesiące, po uprzednim wyznaczeniu terminu min. 14
dni na uregulowanie przez klub tych zaległości.
§ 14
Regulamin wchodzi w życie na podstawie uchwały Zarządu PZTW z dniem 16.01.2010 r.
§ 15

Przepis przejściowy.
Dla sezonu 2010 okres ustalony w § 4 zawiera się między dniem 16.01 i 15.03.2010.

