REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH POLSKIEJ FEDREACJI KARATE SHINKYOKUSHINKAI
Przyjęty na zebraniu Komisji Szkoleniowej PFKS w dniu 2.12.2017
Przyjęty na zebraniu Zarządu PFKS w dniu 3.12.2017

§1
1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad reprezentowania i zmiany barw klubowych zawodników posiadających „Certyfikat Zawodnika PFKS”.
§2
1. Zawodnik może reprezentować klub albo na podstawie stosunku stowarzyszeniowego, opartego na
członkostwie w stowarzyszeniu lub na podstawie umowy określającej zasady reprezentowania klubu w rywalizacji sportowej (umowa o reprezentowanie barw klubowych).
§3
1. Umowa cywilno- prawna o reprezentowanie barw klubowych pomiędzy Klubem macierzystym, a
zawodnikiem powinna zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności i określać w szczególności:
a) strony umowy,
b) prawa i obowiązki stron, w tym finansowe, dotyczące szkolenia zawodnika przez klub,
c) prawa i obowiązki stron, w tym finansowe, dotyczące uczestnictwa zawodnika w rywalizacji
sportowej jako reprezentanta klubu,
d) okres, na jaki umowa została zawarta,
e) sposób rozwiązania umowy,
f) prawa i obowiązki stron dotyczące rozliczenia współpracy pomiędzy klubem, a zawodnikiem
w razie rozwiązania umowy, w tym wysokość ekwiwalentu należnego klubowi za szkolenie
zawodnika.
§4
1. Zawodnik ma prawo reprezentować barwy Klubu w zawodach sportowych zgodnie z Kalendarzem Imprez PFKS po uzyskaniu Certyfikatu Zawodnika PFKS.
2. Zawodnik nie może być jednocześnie członkiem więcej niż jednego klubu sportowego zrzeszonego w
PFKS.
§5
1. Zawodnicy reprezentujący klub na podstawie zawartej umowy cywilno- prawnej, mogą zmienić barwy
klubowe wyłącznie na podstawie postanowień tej umowy cywilno- prawnej.
2. Zawodnik reprezentujący klub na podstawie stosunku stowarzyszeniowego może zmienić barwy klubowe na własną prośbę. Podstawą do zmiany barw klubowych jest złożenie przez zawodnika pisemnego
wniosku do Klubu macierzystego z kopią do Klubu, do którego zamierza się przenieść oraz do PFKS.
3. Zmiany barw klubowych zawodnicy z certyfikatem PFKS mogą dokonać wyłącznie w terminie od dnia
15 grudnia danego roku do dnia 15 stycznia następnego roku, przy czym wniosek zawodnika o zmianę
barw klubowych musi zostać złożony do klubu macierzystego najpóźniej w terminie do 30 listopada danego roku.
§6
1. Zarząd Klubu, do którego wpłynął pisemny wniosek zawodnika o zmianę barw klubowych jest obowiązany w nieprzekraczalnym terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty potwierdzenia przyjęcia pisma
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rozpatrzyć wniosek zawodnika i udzielić pisemnej odpowiedzi zawodnikowi na wskazany przez niego adres korespondencyjny.
2. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w terminie określonym w ust.1 uważa się, że zawodnik otrzymał
z upływem tego terminu zgodę na zmianę barw klubowych. Termin uważa się za zachowany w przypadku, gdy przed upływem wskazanego terminu odpowiedź klubu zostanie przesłana do zawodnika przesyłką poleconą.
§7
W przypadku, gdy na wniosek zawodnika w sprawie zmiany barw klubowych, Zarząd Klubu macierzystego
udzielił zawodnikowi odpowiedzi odmownej, to:
1. Klub macierzysty i zawodnik mogą podpisać porozumienie na podstawie, którego zawodnik zobowiązuje
się reprezentować macierzysty klub w następujący sposób:
a) przez okres 2 lat licząc od daty złożenia pisemnego wniosku zawodnika o zmianę barw klubowych
lub
b) przez okres 1 roku od daty złożenia pisemnego wniosku zawodnika o zmianę barw klubowych, przy
czym klub, do którego zawodnik przechodzi zobowiązany jest do wypłaty na rzecz klubu macierzystego ekwiwalentu pieniężnego w wysokości jednej średniej krajowej płacy brutto publikowanej
przez GUS za rok poprzedni lub
c) bez konieczności reprezentowania klubu macierzystego, przy czym klub, do którego zawodnik przechodzi zobowiązany jest do wypłaty na rzecz klubu macierzystego ekwiwalentu pieniężnego w wysokości dwóch średnich krajowych płacy brutto publikowanych przez GUS za rok poprzedni.
2. Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w §7 ust. 1 b) oraz ust. 1 c) ulega zwiększeniu o 50% w przypadku, gdy zmiana barw klubowych dotyczy zawodnika, który w swoim dorobku zgromadził co najmniej 1
medal na ME EKO młodzieżowców w ostatnich 4 latach.
3. Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w §7 ust. 1 b) oraz ust. 1 c) ulega zwiększeniu o 100% w przypadku, gdy zmiana barw klubowych dotyczy zawodnika, który w swoim dorobku zgromadził co najmniej 1
medal na ME EKO seniorów lub na MŚ WKO seniorów w ostatnich 4 latach.
4. Przy ustaleniu wysokości ekwiwalentu dotyczącego zamiany barw klubowych zawodników, którzy uzyskali miejsca medalowe na ME i MŚ w kategorii zarówno młodzieżowców, jak i seniorów, pod uwagę
brane są jedynie wyniki uzyskane w kategorii seniorów.
5.

W przypadku podpisania porozumienia, o którym mowa w §7 ust. 1 a) oraz ust. 1 b), Klub macierzysty
ma obowiązek umożliwić zawodnikowi udział w rywalizacji sportowej, przy czym:
a) Klub macierzysty zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych ze startem zawodnika,
b) Jeżeli jednak Klub macierzysty nie pokryje kosztów związanych ze startem zawodnika, a poniesie je
klub przyjmujący lub sam zawodnik, to koszty te zostaną odliczone od ewentualnego ekwiwalentu, o
którym mowa w §7 ust. 1 a) oraz ust. 1 b).
§8
1. W przypadku, gdy na wniosek zawodnika w sprawie zmiany barw klubowych, Zarząd Klubu macierzystego udzielił zawodnikowi odpowiedzi odmownej i klub macierzysty oraz zawodnik nie podpisali
porozumienia, to:
a) Zawodnik przechodzi do klubu przyjmującego ze skutkiem natychmiastowym pod warunkiem, że
klub przyjmujący lub osoba trzecia w jego imieniu wypłaci klubowi macierzystemu zawodnika
ekwiwalent, o którym mowa w §7.
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b) Zawodnik zostaje zawieszony w rywalizacji PFKS na okres 2 lat licząc od dnia złożenia wniosku o
zmianę barw klubowych w przypadku, gdy klub przyjmujący nie wypłaci klubowi macierzystemu
zawodnika ekwiwalentu, o którym mowa w §7.
2. W przypadku, gdy na wniosek zawodnika w sprawie zmiany barw klubowych, Zarząd Klubu macierzystego udzielił zawodnikowi odpowiedzi odmownej i klub macierzysty oraz zawodnik nie podpisali
porozumienia z winy klubu macierzystego, to klub macierzysty zapłaci karę umowną w wysokości
jednej średniej krajowej płacy brutto publikowanej przez GUS za rok poprzedni na konto PFKS w
terminie 30 dniu od udzielenia odpowiedzi odmownej. W przypadku nie opłacenia powyższej kary
klub macierzysty zostanie zwieszony w rywalizacji sportowej PFKS na okres 1 roku.
3. W przypadku, gdy na wniosek zawodnika w sprawie zmiany barw klubowych, Zarząd Klubu macierzystego udzielił zawodnikowi odpowiedzi odmownej i klub macierzysty oraz zawodnik nie podpisali
porozumienia, to Zarząd PFKS w terminie 30 dni od zakończenia negocjacji stron podejmuje ostateczną decyzję w sprawie zmiany barw klubowych zawodnika na podstawie niniejszego regulaminu.
§9
1. Wszelkie porozumienia pomiędzy klubem macierzystym, zawodnikiem i klubem przyjmującym muszą się zakończyć w terminie 30 dni od daty decyzji klubu macierzystego w sprawie zmiany barw
klubowych zawodnika.
2. W przypadku zakończenia negocjacji stron po terminie 15 stycznia danego roku zmiana barw klubowych zawodnika może nastąpić po terminie 15 stycznia danego roku.
3. Zarząd PFKS na wniosek jednej ze stron może podjąć negocjacje w sprawie zmiany barw klubowych.

§10
1. Wniosek o zmianę barw klubowych przez zawodnika, który nie ukończył 18 roku życia, wymaga pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów zawodnika.
§11
1. Kluby mają prawo do okresowego wypożyczania swoich zawodników. Jednorazowy okres wypożyczenia nie może przekroczyć dwóch kolejnych półroczy kalendarzowych.
2. Klub macierzysty na wniosek zawodnika może wypożyczyć tego zawodnika do klubu przyjmującego,
w przypadku gdy zawodnik zmienił miejsce zamieszkania ze względu na czas studiów lub z przyczyn
osobistych.
3. Wypożyczenie nie stanowi zmiany barw klubowych w rozumieniu niniejszego regulaminu.
§12
1. Zawodnik ma prawo zrezygnować z członkostwa w Klubie macierzystym. Rezygnacja zawodnika z
członkostwa w Klubie macierzystym skutkuje tym, że:
a) Zawodnik może rozpocząć rywalizację sportową w ramach PFKS w innym klubie należącym do PFKS
najwcześniej po okresie 2 lat licząc od dnia złożenia wniosku o rezygnacji z członkostwa w klubie
macierzystym lub
b) Zawodnik może uczestniczyć w rywalizacji PFKS pod nowymi barwami klubowymi pod warunkiem
wpłacenia klubowi macierzystemu ekwiwalentu, o którym mowa w §7.
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§13
1. Klub ma prawo odmówić wydania decyzji w sprawie przyjęcia wniosku zawodnika o rezygnację z
członkostwa lub zmiany barw klubowych w przypadku istnienia udokumentowanych zobowiązań finansowych lub majątkowych zawodnika wobec klubu. W takim przypadku klub informuje pisemnie
zawodnika o wielkości zobowiązania i trybie jego rozliczenia. Informację taką w zakresie nie objętym łączącymi strony umowami cywilno-prawnymi, klub podaje do wiadomości Polskiej Federacji
Karate Shinkyokushinkai. Procedura ta nie ma zastosowania, jeżeli zawodnik rozliczy się w inny
uzgodniony z klubem macierzystym sposób.

§14
1. Kluby sportowe mają obowiązek zawiadomić PFKS o swojej decyzji w sprawie zmiany barw klubowych w każdym przypadku otrzymania wniosku zawodnika dotyczącego zmiany barw klubowych w
terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji w sprawie zmiany barw klubowych.
§15
1. Zawodnik nie może zmienić barw klubowych w okresie zawieszenia w prawach zawodnika.
§16
1. Klub nie może dyscyplinarnie ukarać zawodnika po złożeniu wniosku o zmianę barw klubowych.
§17
1. W zakresie wszelkich wzajemnych zobowiązań finansowych, PFKS honoruje umowy pomiędzy zawodnikiem, a klubem zawarte w formie indywidualnej lub w postaci regulaminu klubu podpisane
przez zawodnika, a w przypadku małoletniego przez jego prawnego opiekuna.
§18
1. Od decyzji w sprawach dotyczących zmiany barw klubowych, karencji i ekwiwalentów przysługuje
stronom odwołanie do Zarządu PFKS w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
§19
1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai.
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