Regulamin przynależności klubowej zawodników

§1
Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej lub sportową spółką akcyjną w unihokeju, zrzeszonym w
Polskim Związku Unihokeja, posiadającym drużynę uczestniczącą w systemie rozgrywek
organizowanym przez Polski Związek Unihokeja.
§2
Zawodnik w unihokeju, zwany dalej zawodnikiem, może brać udział w zawodach unihokeja tylko w
zespole klubu, którego jest członkiem, do którego został zgłoszony i potwierdzony zgodnie z niniejszym
regulaminem.
§3
Zawodnik może reprezentować inne kluby w rozgrywkach nie objętych systemem rozgrywek Polskiego
Związku Unihokeja tylko za zgodą macierzystego klubu.
§4
Zawodnik unihokeja może być amatorem lub zawodnikiem zawodowym.
§5
Zawodnikiem amatorem może być zawodnik, który z tytułu uprawiania unihokeja otrzymuje
stypendium sportowe, zwrot kosztów udziału w zawodach oraz kosztów przygotowania do zawodów.
§6
Zawodnik, który z tytułu uprawiania unihokeja otrzymuje wynagrodzenie lub inne świadczenia
pieniężne lub rzeczowe inne niż określone w poprzednim paragrafie jest zawodnikiem zawodowym.
§7
Zawodnik zawodowy musi posiadać pisemną umowę z klubem o zatrudnieniu jako zawodnika
zawodowego.
§8
Polski Związek Unihokeja prowadzi ewidencję zawodników amatorów i zawodników zawodowych. Za
dokonywanie wpisów i zmian w ewidencji pobiera się opłatę ustaloną przez Zarząd Polskiego Związku
Unihokeja.
§9
1. Zawodnik deklaruje członkowstwo w danym klubie przez podpisanie deklaracji członkowskiej
według obowiązującego wzoru. Do karty zgłoszenia należy dołączyć :
a) pisemną zgodę rodziców - gdy zawodnik nie ukończył 18 - tego roku życia,
b) zaświadczenie lekarskie o zdolności do uprawiania unihokeja,
c) oświadczenie, że zawodnik nie jest członkiem innego klubu unihokeja lub zaświadczenie
z poprzedniego klubu o zwolnieniu.
2. Przyjęcie od zawodnika podpisanej deklaracji członkowskiej bez zezwolenia z poprzedniego
klubu jest niedopuszczalne.

3. Zawodnik, który w ciągu 1 sezonu rozgrywkowego nie brał udziału w meczach o Mistrzostwo
Polski może podpisać kartę zgłoszenia do innego klubu załączając stosowne zaświadczenie z
Polskiego Związku Unihokeja.
§ 10
1. Licencję zawodnika wraz z załącznikami klub przekazuje na adres biura Polskiego Związku
Unihokeja celem jej potwierdzenia.
2. Kartę zgłoszenia po sprawdzeniu potwierdza podpisem i pieczęcią uprawniony przedstawiciel
biura Polskiego Związku Unihokeja.
3. Zgłoszony zawodnik otrzymuje numer identyfikacyjny i jest wpisany do rejestru zawodników,
który prowadzi biuro Polskiego Związku Unihokeja.
§ 11
Klub udzielający zawodnikowi zwolnienia stałego lub czasowego przesyła do Polskiego Związku
Unihokeja następujące dokumenty :
a) odcinek karty zwolnienia podpisany i opieczętowany przez upoważnione osoby z klubu,
b) kopię umowy transferowej,
c) informacje o nałożonych karach,
d) dowód uiszczenia regulaminowych opłat.
§ 12
Klub zgłaszający zawodnika, który zmienia przynależność klubową przedstawia :
a) zwolnienie stałe lub czasowe z poprzedniego klubu,
b) umowę transferową ( kopia ),
c) zgodę rodziców, gdy zawodnik nie ukończył 18 - go roku życia.
§ 13
1. Potwierdzona przez Polski Związek Unihokeja licencja przekazana jest klubowi i stanowi dowód
przynależności klubowej zawodnika.
2. Licencja powinna być przechowywana w klubie, którego zawodnik jest członkiem i okazywana
na każde żądanie Wydziału Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Unihokeja oraz na wezwania
sędziów przed zawodami.
§ 14
Inne umowy dotyczące przynależności klubowej zawodników poza wynikającymi z
niniejszego regulaminu nie są ważne.
§ 15
Zmiana przynależności klubowej zawodnika może nastąpić w okresie od następnego dnia po
zakończeniu sezonu rozgrywkowego do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia rozgrywek we
wszystkich kategoriach wiekowych, w których do gry uprawniony jest zawodnik.
§ 16
Klub jest zobowiązany udzielić zwolnienia zawodnikowi niepełnoletniemu w przypadku zmiany stałego
miejsca zamieszkania przez rodziców z którymi zamieszkuje do miejscowości w której ma siedzibę
nowy klub.
Nie wymaga zgody klubu :
1. Nie wymaga zgody klubu zmiana przynależności klubowej zawodnika, który rozpoczął naukę w
szkole (wyższa uczelnia, szkoła ponadgimnazjalna z internatem), w miejscowości poza siedzibą

dotychczasowego klubu.
Z chwilą zakończenia nauki lub w chwili przerwania studiów ( urlop dziekański ) za wyjątkiem
przerwy spowodowanej długotrwałą chorobą, zawodnik staje się członkiem dotychczasowego
klubu.
2. Zmiana przynależności klubowej na podstawie pkt. 1 odbywa się bez ekwiwalentu.
§ 17
Zmiana przynależności klubowej zawodnika w każdej kategorii wiekowej następuje na podstawie
umowy zawartej pomiędzy zainteresowanymi klubami, za pisemną zgodą zawodnika lub jego prawnych
opiekunów w przypadku zawodnika niepełnoletniego.
W przypadku, gdy częścią umowy jest ekwiwalent - umowa winna zawierać kwotę lub przedmiot
ekwiwalentu.
§ 18
W przypadku zmiany przynależności klubowej za ekwiwalentem zawodnik jest uprawniony do gry w
nowym klubie po spełnieniu warunków umowy, stosując dyspozycję § 15.
Naruszenie warunków umowy powoduje zawieszenie zawodnika na wniosek zainteresowanego klubu.
§ 19
W przypadku, gdy kluby nie osiągną porozumienia w sprawie warunków umowy, a w szczególności
wysokości ekwiwalentu, każdy z klubów może się zwrócić do Zarządu Polskiego Związku Unihokeja o
przeprowadzenie mediacji i rozstrzygnięcie sporu. Orzeczenie Zarządu Polskiego Związku Unihokeja
jest ostateczne.
§ 20
Klub do którego wpłynął wniosek zawodnika o zmianę przynależności klubowej zobowiązany jest w
terminie 30 dni wniosek rozpatrzyć i powiadomić wnioskodawcę o podjętej decyzji. Brak odpowiedzi w
terminie 30 dni jest równoznaczny z uwzględnieniem wniosku.
§ 21
W przypadku odmowy uwzględnienia wniosku, zawodnika obowiązuje karencja wynosząca jeden sezon
rozgrywkowy. Karencja rozpoczyna się w dniu złożenia wniosku o zwolnienie.
Czas karencji nie biegnie, gdy zawodnik bierze udział w rozgrywkach w barwach dotychczasowego
klubu.
Karencja zawodnika nie biegnie również, jeśli wniosek o zmianę został złożony po okresie zmiany
przynależności klubowej, a dotychczasowy klub rozpoczął już udział w rozgrywkach w danej kategorii
wiekowej.
Na wniosek Wydziału Szkolenia Polskiego Związku Unihokeja można dopuścić zawodnika
odbywającego karencję do gry w drużynie reprezentacyjnej.
§ 22
Klub nie może ukarać zawodnika po złożeniu przez niego wniosku o zmianę przynależności klubowej
oraz w czasie karencji.
W uzasadnionych przypadkach kara może być nałożona przez Wydział Gier i Dyscypliny Polskiego
Związku Unihokeja na wniosek klubu.
W przypadku ukarania zawodnika na podstawie paragrafu jak wyżej okres karencji ulega wydłużeniu o
okres kary.

§23
W przypadku rozwiązania się klubu zawodnicy uzyskują zwolnienie z urzędu, a zawarte umowy
pomiędzy klubem a zawodnikiem tracą swoja ważność.
§ 24
W przypadku zawieszenia działalności klubu, sekcji unihokeja lub drużyny w określonej kategorii
wiekowej oraz niezgłoszenia się do rozgrywek na dany sezon, dotychczasowy klub za zgodą lub na
wniosek zawodnika może na podstawie umowy z innym klubem wypożyczyć zawodnika na jeden sezon
rozgrywkowy.
W przypadku braku zgody dotychczasowego klubu decyzję podejmuje Wydział Gier i Dyscypliny
Polskiego Związku Unihokeja.
W przypadku, gdy w następnym sezonie rozgrywkowym klub, sekcja lub drużyna nie wznowi
działalności ( nie zgłosi się do rozgrywek ), stosuje się dyspozycję & 23.
§ 25
Przy zmianie przynależności klubowej nałożone kary nadal obowiązują.
§ 26
Dopuszcza się czasową zmianę przynależności klubowej zawodnika.
Wymagane jest zawarcie umowy zgodnie z & 17 z określeniem czasu wypożyczenia.
Po upływie okresu wypożyczenia zawodnik staje się automatycznie zawodnikiem macierzystego klubu.
§ 27
Tryb rozpatrywania odwołań od decyzji w sprawach przynależności klubowej jest dwuinstancyjny :
a) organem I instancji jest Wydział Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Unihokeja,
b) w sprawach, w których decyzję w I instancji podejmuje Wydział Gier i Dyscypliny Polskiego
Związku Unihokeja organem odwoławczym jest Zarząd Polskiego Związku Unihokeja.
§ 28
Odwołanie od decyzji I instancji winno być wniesione w terminie 14 dni od daty jej otrzymania na
piśmie. Organ II instancji winien rozpatrzyć odwołanie w terminie 21 dni od daty otrzymania
odwołania.
§ 29
W przypadku, gdy organ I instancji nie rozpatrzy odwołania w przypisanym terminie, stronie
przysługuje prawo odwołania bezpośrednio do organu II instancji.
§ 30
Decyzje organu II instancji są ostateczne.
§ 31
Kluby, członkowie Polskiego Związku Unihokeja w razie sporów wynikających z realizacji przepisów
niniejszego regulaminu, rozstrzygać je będą poprzez mediacje bądź rozstrzygnięcia właściwych
organów Polskiego Związku Unihokeja.
Włącza się w tych sprawach właściwość sądów powszechnych.
Naruszenie przepisów niniejszego regulaminu powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną zawodników i
klubów oraz nieważność czynności.

§ 33
Interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do Zarządu Polskiego Związku Unihokeja.
§ 34
Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Unihokeja nr … / 2010
na posiedzeniu w dniu 25 września 2010 roku i obowiązuje od dnia 26.09.2010 roku.

