Regulamin
Polskiego Związku Zapaśniczego
międzynarodowych transferów zawodników pomiędzy klubami zapaśniczymi
I. Zasady wstępne
1.
Wystawianie zawodnika do meczu, który nie posiada zgody na międzynarodowy transfer
grozi odebraniem wyników klubowi w którym walczył dany zawodnik.
2.
Nieprzestrzeganie przepisów grozi sankcjami ze strony Biura FILA.
3.
Transfer zawodników może być dokonywany tylko pomiędzy klubami, które są
zarejestrowane w danej federacji narodowej.
4.
Federacja narodowa odpowiada za przesyłanie dokumentów pomiędzy zainteresowanymi
stronami.
5.
Federacje narodowe są odpowiedzialne przed CELA i FILA za nie przestrzeganie „Zasad
międzynarodowego transferu zawodników” przez kluby, które są w niej zrzeszone zgodnie z
„International regulations for the transfer of wrestlers between clubs” z dnia 29 października
2010 roku (źródło: www.fila-wrestling.com).
II. Zasady międzynarodowego transferu zawodników obowiązujące w Polsce
Wymagania dotyczące międzynarodowych transferów:
1. Zawodnicy kadr narodowych seniorów zgodnie z wykazem PZZ na dany rok zobowiązani są
do przekazania do biura związku następującego kompletu dokumentów:
• Pisemna zgoda trenera kadry narodowej seniorów z załączonym planem indywidualnej ścieżki
na danych rok określającymi terminami w których zawodnik może startować w lidze
zagranicznej oraz określeniem kategorii wagowej. Jeżeli trener wyraża zgodę bez ograniczenia
terminów startów, taka informacja musi się znaleźć w podpisanej w/w zgodzie.
• Podpisany przez Prezesa klubu polskiego oraz przez zawodnika załącznik „Permission to leave
form for international transfers” stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
• Na podstawie w/w dokumentów PZZ podpisuje zgodę na transfer międzynarodowy i przesyła
do FILA.
2. Zawodnicy kadr narodowych juniorów zgodnie z wykazem PZZ na dany rok, którzy ukończyli
18 rok życia zobowiązani są do przekazania do biura związku następującego kompletu
dokumentów:
• Pisemna zgoda trenera kadry narodowej juniorów z załączonym planem indywidualnej ścieżki
na danych rok określającej terminy w których zawodnik może startować w lidze zagranicznej
oraz określeniem kategorii wagowej. Jeżeli trener wyraża zgodę bez ograniczenia terminów
startów, taka informacja musi się znaleźć w podpisanej w/w zgodzie.
• Podpisany przez Prezesa klubu polskiego oraz przez zawodnika załącznik „Permission to leave
form for international transfers” stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
• Na podstawie w/w dokumentów PZZ podpisuje zgodę na transfer międzynarodowy i przesyła
do FILA.
3. Zawodnicy z poza kadry narodowej seniorów i juniorów, którzy ukończyli 18 rok życia i
posiadają licencję PZZ na dany rok zobowiązani są do przekazania do biura związku
następującego kompletu dokumentów:
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• Podpisany przez Prezesa klubu polskiego oraz przez zawodnika załącznik „Permission to leave
form for international transfers” stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
• Na podstawie w/w dokumentów PZZ podpisuje zgodę na transfer międzynarodowy i przesyła
do FILA.
4. Osobą uprawnioną do podpisywania zgody na transfer międzynarodowy jest Prezes Polskiego
Związku Zapaśniczego i osoba przez niego upoważniona Sekretarz Generalny PZZ.
5. W biurze związku transfery międzynarodowe prowadzone są przez osobę zatrudnioną na
stanowisku ds. kontaktów międzynarodowych. Kontakt email: Pol@fila-wrestling.com.
6. Zgoda na transfer między narodowy trafia do klubu zagranicznego z Biura FILA / CELA po
przesłaniu załącznika „Request for international transfers” oraz opłaceniu kwoty transferowej
określonej w art. 45 Regulaminu dla międzynarodowego transferu zawodników FILA.
7. Międzynarodowe zezwolenia na transfer wydawane są w Europie przez CELA.
8. Prawomocność zezwolenia na międzynarodowy transfer jest ważna od dnia podpisania do
końca roku kalendarzowego.
9. PZZ przechowuje wszystkie kopie pozwoleń na międzynarodowy transfer zawodników wraz z
załącznikami.
10. Środki finansowe z tytułu transferów międzynarodowych przekazanych od CELA dla PZZ są
przeznaczane w całości na zakup licencji zawodniczych FILA zawodników kadry narodowej.
11. Polski Związek Zapaśniczy nie udziela zgody na transfer międzynarodowy zawodnikom nie
posiadającym licencji zawodniczej na dany rok kalendarzowy, a tym samym nie zrzeszonym w
klubach.
III.
Procedury dla realizacji międzynarodowych transferów
1. Klub zainteresowany podpisaniem umów z zawodnikiem zagranicznym powinien przesłać
wniosek o międzynarodowy transfer do zapaśników którymi jest zainteresowany i do ich klubów.
2. Powyższy wniosek zostaje podany do wiadomości zainteresowanych z dwóch federacji
krajowych na odpowiedzialność klubu z prośbą o przeniesienie.
3. Klub, który otrzymał wniosek w sprawie przeniesienia przesyła pisemne odpowiedzi w ciągu
miesiąca od daty otrzymania od klubu i do krajowej federacji. W przypadku negatywnej
odpowiedzi, pismem z dnia odmowy są przekazywane do klubu wnioskującego i jego federacji.
4. W wypadku porozumienia dla międzynarodowego transferu CELA formularz TIL-1 powinien
być wypełniony i podpisany przez zainteresowanego zapaśnika, przez prezydenta jego klubu i
prezydenta odpowiedniej Federacji Narodowej. Ostatnie dwa podpisy powinny być
uwierzytelnione przez pieczęci klubu i federacji.
5. Formularz TIL-1 powinien być wysłany do klubu i Narodowej Federacji.
6. Po otrzymaniu formularza TIL-1 zainteresowany klub i federacja wypełnia prośbę o
międzynarodowe przekazanie formularza TIL-2 który musi być podpisany i opieczętowany przez
prezydenta narodowej federacji.
7. Zainteresowana strona powinna wysłać formularze TIL-1 i TIL-2 do urzędu CELA, razem z
kopią dokumentu bankowego, potwierdzając wpłatę przekazania zgodnie z przepisami FILA,
Artykuł 45.
8. Następnie Komitet Wykonawczy CELA sprawdza prawidłowość formularzy TIL-1 i TIL-2,
nie później niż siedem dni od otrzymania, Komisja Wykonawcza CELA.
9. Zezwolenie jest ważne, jeżeli znajduje się na nim podpis prezydenta CELA lub osoby
upoważnionej. Obowiązkiem CELA jest wysłanie zezwolenia w odpowiednim czasie, do
zainteresowanych stron.
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10. Za zgodą prezydenta FILA, zrealizowane międzynarodowe transfery są publikowane na
stronie internetowej FILA.
11. W przypadku nieprawidłowości lub nieprawdziwych treści formularze TIL-1 i TIL-2 Komisji
Wykonawczej CELA powinna poinformować zainteresowaną Federacje Narodową i dać
instrukcje do przeprowadzenia w celu usunięcie przeszkód dla wydania zezwolenia
międzynarodowego transferu.
IV. Dokumenty do przeprowadzenia międzynarodowych transferów zawodników
1. Obowiązkowe dokumenty do uzyskania międzynarodowego transferu zapaśników: Zgoda na
transfer (formularz 1 – załącznik nr 2 do regulaminu), Prośba do CELA na międzynarodowy
transfer (Formularz - 2), kopia przekazu bankowego poświadczająca płatność za transfer i zgoda
na międzynarodowy transfer od CELA. Częścią dokumentów które należy przedstawić są
formularze 1 i 2 oraz międzynarodowa zgoda na transfer wydawana przez CELA.
2. Wszystkie obowiązkowe dokumenty międzynarodowych transferów mogą być wypełnione w
języku francuskim bądź angielskim.
Załączniki:
1. Regulamin tranferu zawodników FILA z dnia 29.10.2010 – „International. regulations for
the transfer of wrestlers between clubs”
2. Zgoda na transfer do podpisu przez zawodnika, klub i PZZ – „Permission to leave form
for international transfers”
Zatwierdzono na Zarządzie PZZ w dniu 24.03.2011 r.

Prezes PZZ
Krzysztof Kłosek
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