REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO
§1
Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego ustanawia regulamin zmiany barw klubowych
Polskiego Związku Zapaśniczego (zwany dalej „Regulaminem”) regulujący zasady i tryb
zmiany przynależności klubowej zawodników w sporcie zapaśniczym w rozgrywkach
indywidualnych i drużynowych oraz zasady ich reprezentowania.
§2
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) PZZ – należy przez to rozmieć Polski Związek Zapaśniczy;
b) UWW – należy przez to rozumieć Międzynarodową Federacje Zapaśniczą;
c) Klub – należy przez to rozumieć klub sportowy w rozumieniu przepisów ustawy o
sporcie posiadający status członka Polskiego Związku Zapaśniczego oraz licencję
klubową wydaną przez właściwy organ Polskiego Związku Zapaśniczego;
d) Klub odstępujący – należy przez to rozumieć klub sportowy, którego barwy do chwili
zmiany barw klubowych zawodnik reprezentował;
e) Klub pozyskujący – należy przez to rozumieć klub sportowy, którego barwy klubowe
zawodnik zamierza reprezentować;
f) Klub przyjmujący – należy przez to rozumieć klub sportowy biorący udział w
rozgrywkach drużynowych, który przyjmuje do swojej drużyny zawodnika wyłącznie na
potrzeby rozgrywek drużynowych;
g) Zawodnik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą licencję zawodniczą
wydaną przez właściwy organ Polskiego Związku Zapaśniczego.
§3
Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do klubów sportowych działających we
współzawodnictwie sportowym w sporcie zapaśniczym w rozgrywkach:
a) indywidualnych - organizowanych przez PZZ w konkurencjach olimpijskich tj. zapasach
w stylu klasycznym, zapasach w stylu wolnym oraz zapasach kobiet, a także
konkurencjach nieolimpijskich tj. grapplingu, pankrationie, zapasach ALYSH (walka za
pasy), zapasach pahlavani oraz zapasach plażowych;
b) drużynowych - organizowanych przez PZZ lub podmiot trzeci.
§4
1. Zawodnik w rozgrywkach indywidualnych może reprezentować w zawodach wyłącznie
ten Klub, którego jest członkiem.
2. Zawodnik na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klubem, którego jest członkiem a
Klubem przyjmującym, biorącym udział w rozgrywkach drużynowych, może zostać
wypożyczony do tego Klubu w celu udziału w rozgrywkach drużynowych w kraju. Na
mocy zawartej umowy Zawodnik może występować w rozgrywkach indywidualnych
reprezentując swój aktualny Klub oraz jednocześnie w rozgrywkach drużynowych
reprezentując Klub przyjmujący. Reprezentowanie przez Zawodnika innego Klubu, niż
którego jest członkiem w rozgrywkach drużynowych nie stanowi w myśl Regulaminu
zmiany barw klubowych.
3. Zawodnik za zgodą Klubu oraz PZZ może brać udział w rozgrywkach drużynowych
poza krajem. Zasady i tryb zmiany międzynarodowej przynależności klubowej określa

odrębny regulamin PZZ tj. „Regulamin PZZ międzynarodowych transferów
zawodników pomiędzy klubami zapaśniczymi”.
4. Ewidencję przynależności klubowej Zawodników w rozgrywkach indywidualnych i
drużynowych prowadzi PZZ.
§5
1. Warunkiem reprezentowania przez Zawodnika Klubu w zawodach sportowych objętych
systemem rozgrywek indywidualnych jest wydanie licencji zawodniczej zgodnie z
obowiązującymi przepisami licencyjnymi PZZ.
2. W rozgrywkach indywidualnych zmiana barw klubowych Zawodnika może nastąpić
wyłącznie w terminie od 15 grudnia do 10 stycznia lub od 20 sierpnia do 30 września
każdego roku. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy, koniec terminu ulega przesunięciu na następny dzień roboczy.
3. W wyjątkowych sytuacjach po upływie terminów, o którym mowa w ust. 2 powyżej, na
pisemny wniosek Zawodnika Komisja Zmian Barw Klubowych może podjąć decyzję o
zmianie barw klubowych.
§6
1. Warunkiem reprezentowania przez Zawodnika Klubu w zawodach sportowych objętych
system rozgrywek drużynowych jest posiadanie licencji zawodniczej na rozgrywki
drużynowe oraz pisemnej zgody Klubu, którego barwy Zawodnik reprezentuje w
systemie rozgrywek indywidualnych na udział Zawodnika w rozgrywkach drużynowych
wyrażonej w formie zawartej umowy pomiędzy Klubami.
§7
1. Zawodnik w rozgrywkach indywidualnych może zmienić barwy klubowe na stałe, jeśli
wyrazi na to zgodę Zarząd Klubu, którego jest aktualnie reprezentantem. W tym celu
Zawodnik musi złożyć do Klubu pisemny wniosek wraz z wyrażeniem zgody na
przyjęcie Zawodnika przez Klub, do którego Zawodnik zamierza przejść.
2. Zarząd Klubu, do którego wpłynął wniosek Zawodnika o zmianę barw klubowych na
stałe, jest obowiązany rozpatrzyć wniosek i udzielić Zawodnikowi pisemnej odpowiedzi
w terminie 21 dni od otrzymania wniosku.
3. Brak odpowiedzi w terminie, o którym mowa ust. 2 powyżej, uważa się za wyrażanie
zgody na zmianę barw klubowych.

§8
1. PZZ dopuszcza w rozgrywkach indywidualnych możliwości okresowej zmiany barw
klubowych przez Zawodnika w przypadku podjęcia nauki w systemie stacjonarnym lub
zaocznym ze zmianą miejsca zamieszkania na okres nauki.
2. Okresowa zmiana barw klubowych, o której mowa w ust. 1 powyżej, rozpoczyna się z
dniem rozpoczęcia nauki i trwa na czas nauki. Klub odstępujący powinien otrzymywać
od Zawodnika każdorazowo zaświadczenie o wpisie na kolejny semestr.
3. W przypadku Zawodnika, który ukończy naukę w szkole średniej i wyraża chęć
podjęcia dalszej nauki w szkole wyższej, następuje automatyczne przedłużenie okresu
zwolnienia na okres dalszej nauki.

4. Zawodnik zamierzający dokonać zmiany barw klubowych składa wniosek do Zarządu
Klubu, którego barwy reprezentuje, ze wskazaniem Klubu, którego członkiem zamierza
zostać na okres nauki.
5. Zarząd Klubu, do którego Zawodnik zamierza przejść jest obowiązany potwierdzić na
piśmie zamiar przyjęcia Zawodnika do Klubu.
6. Zarząd Klubu, do którego wpłynął wniosek Zawodnika o zmianę barw klubowych na
okres nauki, obowiązany jest rozpatrzyć wniosek i udzielić Zawodnikowi pisemnej
odpowiedzi w terminie do 21 dni od dnia otrzymania wniosku.
7. Zawodnik, który wnioskuje o okresową zmianę barw klubowych na okres nauki musi
przedstawić Zarządowi Klubu oraz Komisji Zmiany Barw Klubowych PZZ
zaświadczenie o rozpoczęciu nauki w nowym miejscu zamieszkania.
8. W razie, gdy na wniosek Zawodnika o zmianę przynależności klubowej na okres nauki
Zarząd Klubu udzieli odpowiedzi odmownej, a Zawodnik nie wycofa wniosku,
ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd PZZ na wniosek Komisji Zmiany
Barw Klubowych PZZ.
9. Zmiana przynależności klubowej przez Zawodnika na okres nauki, który nie ukończył
18 lat, dozwolona jest za pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
10. W czasie trwania zwolnienia okresowego Zawodnik nie może ponownie zmienić barw
klubowych bez zgody Klubu, z którego otrzymał zgodę na zwolnienie okresowe.
11. Zawodnik kończący lub przerywający naukę, po upływie 14 dni od dnia zakończenia
nauki lub przerwania nauki staje się ponownie Zawodnikiem Klubu, z którego otrzymał
zgodę na zwolnienie okresowe. Za dzień zakończenia nauki uznaje się ostatni dzień
zajęć. Natomiast za dzień przerwania nauki uznaje się dzień skreślenia z listy uczniów.
12. Zawodnicy podejmujący naukę w Szkołach Mistrzostwa Sportowego nie muszą
zmieniać barw klubowych, chyba że umowa pomiędzy zainteresowanymi Klubami
stanowi inaczej.
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§9
W rozgrywkach indywidualnych Klub odstępujący ma prawo żądać od Klubu
pozyskującego ekwiwalentu za wyszkolenie Zawodnika, z którego odchodzi Zawodnik.
Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie Zawodnika ustalają zainteresowane Kluby w
drodze negocjacji. Za porozumienie uznaje się pisemną umowę zawartą między
zainteresowanymi Klubami.
W sprawach spornych wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie ustala:
a. Komisja Zmiany Barw Klubowych PZZ – w odniesieniu do Zawodników będących
członkami kadry narodowej seniorów i juniorów oraz Zawodników przechodzących
do Klubów w innych Okręgowych Związkach Zapaśniczych;
b. Zarząd Okręgowego Związku Zapaśniczego – w odniesieniu do pozostałych
Zawodników zmieniających barwy klubowe w ramach danego Okręgowego
Związku Zapaśniczego.
Wysokość ekwiwalentu ustalonego przez PZZ uzależnione są od reprezentowanej
przez Zawodnika klasy sportowej i nie może być mniejsze niż:
• klasa mistrzowska międzynarodowa – min. 3 średnie krajowe
• klasa mistrzowska krajowa – min. 2 średnie krajowe
• klasa I – min. 1 średnia krajowa
• klasy niższe – min. 0,3 średniej krajowej
Za średnie krajowe uznaje się wartość średniego krajowego wynagrodzenia brutto
podawane przez GUS aktualną na dzień zmiany barw klubowych przez Zawodnika.

6. Od decyzji organów, o których mowa w §9 ust. 3 Regulaminu przysługuje odwołanie
do Zarządu PZZ w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Decyzje Zarządu PZZ
są ostateczne.
7. W przypadku opłacenia przez Klub pozyskujący ustalonego ekwiwalentu za
wyszkolenie Zawodnika staje się on automatycznie członkiem tego Klubu.
8. Ekwiwalent za wyszkolenie Zawodnika nie przysługuje w sytuacji zwolnienia
okresowego, o którym mowa w §8 Regulaminu.
9. Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie Zawodnika, który po zwolnieniu okresowym
zamierza pozostać na stałe w Klubie, którego barwy reprezentował w czasie zwolnienia
okresowego, ustalają pomiędzy sobą zainteresowane Kluby w oparciu o aktualną
posiadaną klasę sportową Zawodnika, z zastrzeżeniem, iż ekwiwalent za wyszkolenie
nie może być większy jak 50% kwot ekwiwalentu za wyszkolenie ustalonych dla
poszczególnych klas przez PZZ w §9 ust. 4 Regulaminu.
10. W przypadku gdy Zawodnik niepełnoletni wystąpi z wnioskiem o zmianę barw
klubowych w związku ze zmianą stałego pobytu przez jego rodziców lub opiekunów,
Klub obowiązany jest na wyrażenie zgody na zmianę barw klubowych bez możliwości
ubiegania się o ekwiwalent za wyszkolenie.
11. Zmiana barw klubowych przez Zawodnika na stałe, który nie ukończył 18 lat, jest
dozwolona za pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
§10
1. W przypadku, gdy na wniosek Zawodnika o zmianę barw klubowych na stałe Zarząd
Klubu udzieli odpowiedzi odmownej, a Zawodnik nie wycofa wniosku, przestaje on
reprezentować barwy Klubu po upływie 30 dni od dnia udzielenia odpowiedzi.
2. Zawodnik, który przestaje reprezentować barwy Klubu w trybie określonym w §10 ust.
1 Regulaminu obowiązuje roczna karencja od dnia otrzymania odpowiedzi o odmowie
udzielenia zgody na zmianę barw klubowych.
3. W przypadku gdy Zawodnik zrezygnuje z przynależności do Klubu, obowiązuje go
roczna karencja, chyba że nowy klub zapłaci na rzecz dotychczasowego klubu
ekwiwalent za wyszkolenie na zasadach wskazanych w Regulaminie. Roczna karencja
liczy się od momentu, gdy zawodnik przestaje być członkiem dotychczasowego klubu.
4. Karencja polega na zawieszeniu prawa do reprezentowania przez Zawodnika
wszystkich Klubów w zawodach sportowych organizowanych przez PZZ. Karencja trwa
od momentu pisemnego zgłoszenia do Komisji.
5. Po upływie karencji Zawodnik może zostać członkiem dowolnego Klubu.
6. Po odbyciu karencji dotychczasowy Klub, nie ma prawa do ubiegania się o ekwiwalent
za wyszkolenie Zawodnika od nowego Klubu.
7. Zawodnik po upływie 9- ciu miesięcy okresu karencji może wystąpić z wnioskiem o jej
skrócenie. Wniosek musi być w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.
8. Okres karencji może być skrócony na pisemny wniosek trenera kadry narodowej.
9. Decyzje w sprawie skrócenia karencji podejmuje Zarząd PZZ.
§11
Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi PZZ.
§12
Regulamin zastępuje wszelkie dotychczasowe przepisy PZZ w zakresie dotyczącym zmiany
barw klubowych.

§13
1. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu PZZ z dnia 15.04.2020 roku.
2. Do spraw zmiany barw klubowych rozpoczętych przed dniem wejścia w życie zmian
Regulaminu zastosowanie mają poprzednie zapisy.

