REGULAMIN
ZMIANY BARW KLUBOWYCH
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin zmiany barw klubowych zwany dalej „Regulaminem” ma zastosowanie do zawodników oraz klubów
sportowych zrzeszonych w Polskim Związku Bokserskim.
§2
Przepisy Regulaminu określają tryb i zasady potwierdzania zgłoszeń zawodników do reprezentowania klubów
sportowych oraz zasady i terminy dokonywania zmian przynależności zawodników do klubu sportowego.
§3
Zawodnik nie może reprezentować jednocześnie więcej niż jednego klubu sportowego.
§4
Niniejszy Regulamin dotyczy zmian barw klubowych zawodników i zawodniczek.

ROZDZIAŁ II
Zgłaszanie zawodników
§5
Przynależność zawodnika do sekcji bokserskiej klubu sportowego może być potwierdzona, jeśli zawodnik, który
podpisał kartę zgłoszenia (deklarację):
1. Nie podpisał jednocześnie karty zgłoszenia do sekcji bokserskiej w innym klubie.
2. Nie ciąży na nim kara czasowego zawieszenia w prawach zawodnika /dyskwalifikacji/.
§6
1. Klub sportowy zgłaszający zawodnika celem potwierdzenia jego przynależności i zarejestrowania w
centralnej kartotece PZB ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych w karcie
zgłoszenia.
2. W przypadku podania w karcie zgłoszenia danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub sportowym,
podpisujący zgłoszenie podlega odpowiedzialności na zasadach określonych w Regulaminie
Dyscyplinarnym PZB.
3. Dane zawarte w karcie zgłoszenia mogą być potwierdzone poprzez wyciąg z aktu urodzenia, dowód
osobisty, paszport lub w przypadku zawodników nieletnich dowód osobisty rodziców.
§7
Zawodnik może reprezentować barwy tego klubu, do którego został potwierdzony w rozumieniu przepisów
prawa o stowarzyszeniach.
Można potwierdzić przynależność zawodnika wyłącznie do klubu sportowego, który spełnia wymogi określone
w przepisach ustawy prawo o sporcie oraz prawo o stowarzyszeniach.
§8
Zawodnik może reprezentować barwy innego klubu sportowego na zawodach towarzyskich lub innych, nie
objętych systemem rozgrywek za zgodą klubu macierzystego i OZB, a w przypadku zawodnika kadry
olimpijskiej, kadry narodowej i rezerwy kadry narodowej, również za zgodą Wydziału Wyszkolenia PZB.
§9
Potwierdzona przynależność zawodnika do jednego klubu sportowego wyklucza możliwość reprezentacji barw
innego klubu karty zgłoszenia do innego klubu sportowego pod rygorem kary czasowego zawieszenia w
prawach zawodnika /dyskwalifikacja/.

ROZDZIAŁ III
Zmiana przynależności klubowej.
§ 10
Przynależność do klubu ustaje poprzez:
1. Zwolnienie z przynależności klubowej.
2. Zwolnienie okresowe z przynależności klubowej.
3. Skreślenie z inicjatywy klubu sportowego.
4. Skreślenie na wniosek zawodnika/zawodniczki.
§ 11
1. Zawodnik może zmienić przynależność klubową pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku do
zarządu klubu sportowego ze wskazaniem , do którego klubu chce przejść.
2. Zarząd klubu sportowego, do którego zawodnik zamierza przejść, zobowiązany jest potwierdzić na
piśmie gotowość przyjęcia zawodnika na członka tego klubu sportowego.

§ 12
Zarząd klubu sportowego, do którego wpłynął wniosek zawodnika o zmianę przynależności klubowej
oraz potwierdzenie, obowiązany jest rozpatrzyć ten wniosek i udzielić odpowiedzi w
nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.
2. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w ust.1 uważa się za wyrażenie zgody na zmianę
przynależności klubowej.
3. Od decyzji odmownej klubu zawodnikowi przysługuje prawo odwołania się do Polskiego Związku
Bokserskiego w terminie 14 dni, o czym należy go pouczyć.
§ 13
1. Zawodnika, który przestał być członkiem klubu w trybie określonym w § 12 ust.2 obowiązuje roczna
karencja, której termin biegnie od dnia otrzymania odpowiedzi o odmowie udzielenia zgody na zmianę
przynależności klubowej.
2. W stosunku do zawodnika objętego karencją klub sportowy traci prawo do wyrażenia zgody na zmianę
jego przynależności klubowej.
3. Karencja polega na zawieszeniu prawa do reprezentowania przez zawodnika klubów sportowych w
zawodach bokserskich.
4. Zawodnik w okresie karencji może być dopuszczony do zawodów jako nie stowarzyszony, jeżeli taką
możliwość przewidują regulaminy tych zawodów.
§ 14
1. Zawodnik po upływie połowy rocznej karencji, może wystąpić z wnioskiem o jej skrócenie:
• Do OZB – gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy klubów sportowych położonych na
terenie jego działalności.
• Do Wydziały Sportowego PZB – gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy klubów
sportowych z różnych OZB.
2. Zawodnik ma prawo odwołać się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmownej /należy go o
tym pouczyć/ do Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego. Decyzja Zarządu PZB jest ostateczna.
§ 15
Zawodnik nie może zmienić przynależności klubowej w okresie trwania kary czasowego zawieszenia w
prawach zawodnika /dyskwalifikacja/.
§ 16
Zmiana przynależności klubowej przez zawodnika, który nie ukończył 18 roku życia, wymaga pisemnej zgody
rodziców lub opiekunów prawnych.
§ 17
1. Na pisemny wniosek zawodnika o skreślenie go z listy członków klubu sportowego, klub ten ma
obowiązek zadość uczynić temu żądaniu. W takim przypadku zawodnik, licząc od daty złożenia
wniosku przez okres 12 miesięcy nie ma prawa startu w żadnych zawodach bokserskich. Po tym
terminie zawodnika uważa się za zwolnionego.
2. Klub sportowy nie może skreślić zawodnika z listy członków swego klubu w przypadku, gdy zawodnik
ten wystąpił do klubu we właściwym trybie z wnioskiem o skreślenie.
§ 18
1. Klub nie może karać zawodnika dyscyplinarnie za wykroczenie popełnione przed złożeniem przez
niego wniosku o skreślenie z listy członków klubu sportowego, jeżeli wykroczenie te było klubowi
znane i nie wyciągnięto wobec zawodnika żadnych konsekwencji.
2. Klub nie może także karać zawodnika dyscyplinarnie ani zarządzić wykonania zawieszonej uprzednio
kary, po złożeniu przez niego wniosku o zmianę przynależności klubowej lub zaistnienia okoliczności
skutkujących udzielenie zwolnienia okresowego.
§ 19
1. W przypadku konieczności dyscyplinarnego ukarania zawodnika w warunkach, o których mowa w §18
decyzję w tym zakresie podejmuje Wydział Wychowania i Dyscypliny PZB.
2. W przypadku ukarania zawodnika w okresie karencji, okres karencji ulega przedłużeniu o czas trwania
kary dyscyplinarnej. Na decyzję o przedłużeniu karencji zawodnikowi służy prawo odwołania się w
ciągu 14 dni do Zarządu PZB o czym należy go pouczyć.
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§ 20
Klub sportowy zobowiązany jest do udzielenia zwolnienia okresowego w przypadku
1. podjęcia przez zawodnika nauki w szkole wyższej w systemie stacjonarnym – na okres studiów.
2. Za termin rozpoczęcia studiów przyjmuje się dzień rozpoczęcia roku akademickiego.
3. Zwolnienie okresowe z tytułu rozpoczęcia nauki w szkole wyższej może być udzielone zawodnikowi
tylko jeden raz w czasie trwania kariery sportowej.
§ 21
Zawodnik korzystający ze zwolnienia okresowego nie może zmienić przynależności klubowej w trybie
określonym w § 11.
§ 22
1. Po zakończeniu zwolnienia okresowego zawodnik zobowiązany jest powrócić do klubu sportowego, z
którego uzyskał zwolnienie i reprezentował ten klub.
2. W razie gdy zawodnik zamierza na stałe zostać członkiem klubu sportowego, który reprezentował w
czasie okresowego zwolnienia stosuje się przepisy §11.
§ 23
1. Zawodnik może być wypożyczony przez klub sportowy do innego klubu sportowego po wyrażeniu
zgody przez zawodnika na piśmie.
2. Wypożyczenie nie może być dłuższe niż 1 rok licząc od daty potwierdzenia przez PZB do innego
klubu. Po zakończeniu wypożyczenia zawodnik zobowiązany jest do powrotu do macierzystego klubu.
3. Zawodnika wypożyczonego obowiązują przepisy jak przy zwolnieniu okresowym /§ 21,§ 22/.
§ 24
Cyklem rozgrywek określany jest czas trwania rozgrywek o mistrzostwo danej klasy.
§ 25
1. Zawodnik nie może reprezentować barw więcej niż jednego klubu sportowego w jednym cyklu
rozgrywek.
2. Ograniczenie wymienione w ust.1 nie dotyczy zawodnika , który:
• Otrzymał zwolnienie z klubu sportowego na skutek likwidacji sekcji bokserskiej lub
wycofania drużyny z rozgrywek drużynowych.
• Zmienił przynależność klubową w trybie przewidzianym w § 20.
• Uzyskał zwolnienie okresowe.
• Powrócił do klubu sportowego po zakończeniu zwolnienia okresowego.
§ 26
1. Zawodnik klubu sportowego /sekcji bokserskiej/, który uległ rozwiązaniu uważany jest za zwolnionego
z przynależności klubowej.
2. Gdy sekcja bokserska przechodzi do innego klubu sportowego ,zawodnicy otrzymują zwolnienia
podobnie jak w przypadku likwidacji i łączenia o czym mowa w ust.1.
3. Zawodnicy takich klubów sportowych mogą przystąpić do nowego klubu sportowego i bronić jego
barw bez karencji oraz bez ograniczeń dotyczących cyklu rozgrywek.
§ 27
1. Zawodnik, który został skreślony z listy członków klubu i pozostał przez okres co najmniej 12 miesięcy
bez przynależności klubowej, ma prawo przystąpienia do nowego klubu sportowego i startu w
zawodach z datą potwierdzenia jego przynależności klubowej przez PZB.
2. Zawodnik, który przez okres dwóch lat nie startował w klubie sportowym macierzystym – jest
automatycznie z niego zwolniony i może przystąpić do nowego klubu sportowego bez karencji.
3. Zawodniczka może mieć przerwę spowodowaną macierzyństwem.
§ 28
Zawodnik, który wycofał się z czynnego uprawiania pięściarstwa i z tego powodu został skreślony z ewidencji
klubu sportowego, może powrócić do dalszego uprawiania boksu pod warunkiem załatwienia formalności
związanych z przystąpieniem do klubu sportowego podobnie jak nowo wstępujący.
§ 29
1. We wszystkich przypadkach zmiany przynależności klubowej /przy zwalnianiu definitywnym i
okresowym oraz w przypadkach skreśleń/, klub sportowy zobowiązany jest wydać zawodnikowi
książeczkę sportowo-lekarską, która stanowi jego własność osobistą.
2. Bezzasadne zatrzymanie książeczki sportowo-lekarskiej zawodnika może spowodować nałożenie na
klub sportowy kary pieniężnej w wysokości ustalonej przez Zarząd PZB oraz wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego wobec osoby władającej tą książeczką.

ROZDZIAŁ IV
Ekwiwalenty za wyszkolenie zawodnika
§ 30
Klub sportowy, z którego odchodzi zawodnik w wyniku zmiany przynależności klubowej może żądać
od klubu sportowego, do którego zawodnik przechodzi ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika.
2. Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika ustalają zainteresowane kluby sportowe w drodze
porozumienia.
3. Klub sportowy przekazujący ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika jest zobowiązany wpłacić
dodatkowo na rzecz PZB określoną przez Zarząd kwotę.
4. W przypadku braku porozumienia co do wysokości ekwiwalentu jego wysokość i termin płatności
ustala Zarząd PZB.
5. Brak zapłaty ekwiwalentu w ustalonym terminie skutkuje nieważnością zmiany przynależności
klubowej.
6. Jeżeli zmiana barw klubowych związana jest ze zmianą przynależności do OZB klub sportowy
przekazujący ekwiwalent jest zobowiązany wpłacić na rzecz OZB z którego zawodnik odchodzi kwotę
stanowiącą 10% sumy transferowej lub kwoty uzgodnionej z OZB.
7. W przypadku braku zapłaty do OZB z , którego zawodnik odchodzi zmiana przynależności klubowej
skutkuje nieważnością.
§ 31
Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika nie przysługuje w przypadku zwolnienia okresowego.
§ 32
1. Zawodnicy zakwalifikowani do kadry olimpijskiej i narodowej podlegają ochronie w zakresie
przynależności klubowej i zmiany barw klubowych.
2. W przypadku braku porozumienia co do ekwiwalentu za wyszkolenie pomiędzy zainteresowanymi
klubami, Zarząd PZB może powołać zawodnika do szkolenia centralnego dla umożliwienia jemu
przygotowań i startu w zawodach przedolimpijskich i na Olimpiadzie.
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ROZDZIAŁ V
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 33
W barwach klubu sportowego mogą występować zawodnicy nie posiadający obywatelstwa polskiego
posiadający pozwolenie macierzystego Związku.
2. Liczbę tych zawodników uprawnionych do startu w rozgrywkach o drużynowe mistrzostwo Polski
określa regulamin tych rozgrywek.
§ 34
Prawo wprowadzania zmian do Regulaminu i interpretowanie jego przepisów przysługuje Zarządowi PZB.
§ 35
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
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