REGULAMIN ZMIAN BARW KLUBOWYCH
dla klubów województwa pomorskiego
obowiązuje od dnia 01.09.2018
Opracowano na podstawie Regulaminu Zmiany Barw Klubowych ZPRP. Statutu ZPRP.
Statutu Pomorskiego Związku Piłki Ręcznej.
Do kompetencji KZBK Pomorskiego WZPR należą sprawy zmiany barw klubowych
poniżej III ligi rozgrywek.
1.Każdy zawodnik począwszy od młodzika do seniora ma niezbywalne prawo do zmiany barw
klubowych.
2. Zawodnik może zmienić barwy klubowe tylko na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
3.Warunkiem niezbędnym do dokonania zmiany barw klubowych jest:

A. Dla seniora:
- pismo z klubu przejmującego do klubu macierzystego jego zwolnienie
- pismo zawodnika o zwolnienie z klubu macierzystego do klubu przejmującego
- rozliczenie zawodnika z klubem macierzystym
- oświadczenie klubu macierzystego rozliczenie zawodnika
- wpłata za wyszkolenie zawodnika dla klubu macierzystego
- świadectwo transferowe
- umowa transferowa
B. Dla zawodników od młodzika do juniora:
- pismo z klubu przejmującego do klubu macierzystego o jego zwolnienie
- pismo zawodnika o zwolnienie z klubu macierzystego do klubu przejmującego
- zgoda rodziców
- oświadczenie klubu macierzystego rozliczeniu zawodnika
- wpłata za wyszkolenie dla klubu macierzystego
4.Zawodnik może reprezentować jednocześnie jeden klub sportowy – z wyjątkiem uczniów
Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
5.Zawodnik, który nie ukończył 18 roku życia może wystąpić o zmianę przynależności
klubowej wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
6.Nadzór nad procedurą transferów na terenie województwa pomorskiego sprawuje Komisja
Zmiany Barw Klubowych Pomorskiego WZPR.

7.Od decyzji KZBK Pomorskiego W ZPR służy stronom prawo wniesienia odwołania w I instancji
do Zarządu Pomorskiego WZPR .Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia lub
doręczenia decyzji.
8.Od decyzji Zarządu Pomorskiego WZPR służy stronom w II instancji prawo wniesienia
odwołania do KZBK ZPRP. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji
Zarządu Pomorskiego WZPR.
9. W sprawach spornych po wniesieniu odwołania w II instytucji decyzje podejmuje Zarząd
ZPRP Decyzje Zarządu ZPRP są ostateczne. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od daty
doręczenia decyzji KBK ZPRP.
10. Zmiany barw klubowych poniżej III ligi, w ramach jednego województwa przeprowadza
KZBK Pomorskiego WZPR na podstawie niniejszego regulaminu.
11.Zmiany barw klubowych pomiędzy województwami przeprowadza KZBK ZPRP na podstawie
centralnego regulaminu barw klubowych.
12.Dokumentem potwierdzającym zmianę barw klubowych jest świadectwo transferu wydane na
podstawie umowy transferowej : pobrać druk ze strony ZPRP – KZBK.
13. Oryginał świadectwa transferu otrzymuje KGiD WZPR, a po jednej kopii otrzymują klub
macierzysty i klub przejmujący zawodnika.
14. Klub macierzysty zawodnika ma prawo do ekwiwalentu za wyszkolenie według załącznika
15.Klub przejmujący zawodnika jest zobowiązany uregulować wszelkie należności wynikające z
regulaminu na rzecz klubu przekazującego przed akceptacją świadectwa transferu. Jeżeli
zainteresowane kluby uzgodnią płatność w ratach to przed akceptacją przez Pomorski WZPR
musi wnieść ,co najmniej 50% kwoty, a zakończenie płatności musi nastąpić przed
zakończeniem sezony rozgrywkowego.
16.Nie wywiązanie się z umowy przez klub przejmujący zawodnika do końca rozgrywek
traktowane będzie, jako wypożyczenie zawodnika na dany sezon bez zwrotu dotychczasowych
wpłat.
17. Kluby mają prawo do wypożyczania swoich zawodników w sezonie rozgrywkowym.
Warunkiem zatwierdzenia do rozgrywek wypożyczonego zawodnika jest dostarczenia do
Pomorskiego WZPR świadectwa transferu wynikającego z umowy transferu czasowego
zawartego pomiędzy zainteresowanymi klubami oraz wniesienie opłat zgodnie z regulaminem.
18.Klub wyższej klasy może w trakcie rozgrywek wypożyczyć zawodnika z klasy niższej później
do końca lutego danego roku, pod warunkiem, że umowa transferu czasowego jest na czas nie
krótszy niż 6 miesięcy.
19.Ustalanie warunków wypożyczania powoduje automatyczny powrót zawodnika do klubu
macierzystego. Decyzję o zgodzie na reprezentowanie klubu macierzystego tym samym sezonie
rozgrywkowym wydaje KZBK WZPR Gdańsk na wniosek klubu.
20.Zawodnik może być wypożyczony w trakcie sezonu tylko jeden raz.
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21.Zawodnik w ciągu jednego cyklu rozgrywkowego może dokonać zmiany barw klubowych
między klubami tej samej klasy rozgrywkowej oraz z wyższej do niższej tylko raz w okresie do
10.02 każdego roku.
22.Klub występujący o zawodnika zwraca się z wnioskiem o wydanie świadectwa transferu (druk
nr 2 - KZBK ZPRP /do klubu zwalniającego.
23. Klub zwalniający po zwolnieniu zawodnika wystawia świadectwo transferu (druk nr 1 – KZBK
ZPRP, druki te wypełnia się w 3 egzemplarzach. Oryginał otrzymuje KZBK WZPR Gdańsk, a po
jednej kopii zainteresowane strony.
24.Klub zwalniający w ciągu 30 dni wystawia świadectwo transferu. W przypadku odmowy
pisemną informację o tym w terminie 30 dni należy przesłać do Pomorskiego WZPR pod rygorem
utraty uprawnień.
25.W ramach niniejszego regulaminu zawodnik w jednym sezonie rozgrywkowym może
reprezentować barwy nie więcej niż dwóch klubów sportowych.
26.Wszystkie powyższe ustalenia dotyczą w równej mierze zawodniczek i zawodników.
27. Strona wnosząca odwołanie od decyzji zobowiązana jest wpłacić kaucje w terminie
odwołania.
28. W przypadku odrzucenia odwołania kaucja przepada na rzecz WZPR, a w razie jej uznania
podlega zwrotowi.
29.Wszelkie naruszenie postanowień niniejszego regulaminu podlega karze grzywny zgodnie
z przepisami WZPR dotyczącymi kar.
Inne nie ujęte w niniejszym regulaminie sprawy stanowią integralną część Regulaminu
Zmiany Barw Klubowych ZPRP.

Komisja Zmiany Barw Klubowych
WZPR w Gdańsku
Mieczysław Grzybowski
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EKWIWALENT ZA WYSZKOLENIE ZAWODNIKÓW
W PRZYPADKU ZAISTNIENIA SPORU POMIĘDZY KLUBAMI

Odpłatności transferowe od sezonu 2018/2019
W przypadku przejścia zawodnika w ramach województwa - na podstawie umowy między
klubami a zatwierdzoną przez Pomorski WZPR w Gdańsku klub przejmujący nie ponosi
opłaty na rzecz Pomorskiego WZPR. Natomiast, gdy klub przejmujący zawodnika
nieposiadający umowy zobowiązany jest dokonać opłaty na rzecz Pomorskiego WZPR w
wysokości 100 zł od zawodnika. Uchwała Zarządu Pomorskiego WZPR z dnia 21.06.2015 r.
Nr 3/2015.

Kaucja
Odwołanie do KZBK WZPR - 200,- zł
Odwołanie do Zarządu WZPR - 300,- zł
Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika w przypadku zaistnienia sporu pomiędzy klubami
IV.A. Mężczyźni
Ekstraklasa
I liga
pozostali

25.000,- zł
10.000,- zł
5.000,- zł

IV.B. Kobiety
Ekstraklasa 20.000,- zł
I liga
10.000,- zł
pozostałe
5.000,- zł

Ekwiwalent za wyszkolenie zawodników, którzy rozegrali spotkania w barwach narodowych
wg załącznika nr 5 Regulaminu Zmiany Barw Klubowych ZPRP

Kary dla klubu:
1. Zamieszczenie nieprawdziwych informacji w procedurze transferu do 2.000,- zł
2. Nieuzasadnione przekroczenie terminu 30 dni dla wystawienia świadectwa transferu od
500,- zł do 2.000,- zł
3. Brak wykonania decyzji KZBK lub Zarządu WZPR wynikających n/Regulaminu:
- pierwsze naruszenie od 500,- zł do 1.000,- zł;
- następne naruszenia od 1.000,- zł do 1500,- zł
4.Brak wpłaty kary w wyznaczonym terminie powoduje automatyczne jej podwojenie
i skutkuje procedurą wynikającą z zapisu § 81 Postanowień ZPRP.
Kary dla zawodników:
1. Zamieszczenie nieprawdziwych informacji w procedurze transferu do 1.000,- zł + kara
dodatkowa dyskwalifikacji do 6 miesięcy.
2. Podpisanie 2 lub więcej kontraktów na ten sam okres do 5.000,- zł + kara dodatkowa
dyskwalifikacji od 6 miesięcy do 2 lat.
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Komentarz do załącznika:
a/ Przyjmuje się, że sezon rozgrywkowy zaczyna się co roku w dacie 1 lipca, a kończy się
w dacie 30 czerwca następnego roku.
Cyklem rozgrywek jest okres sezonu, w którym przeprowadza się wszystkie zawody
mistrzowskie w jednej klasie rozgrywek od momentu ich rozpoczęcia aż do ich zakończenia.
b/ Jeżeli klub spadł z ligi to po zakończeniu rozgrywek zawodnicy są traktowani jako
zawodnicy ligi wyższej do dnia 15 grudnia następnego cyklu rozgrywek.
c/ Jeżeli klub awansował do wyższej ligi, to po zakończeniu rozgrywek zawodnicy są
traktowani jako zawodnicy ligi niższej do dnia 15 grudnia następnego cyklu rozgrywek.
d/ Zawodnik powracający z wypożyczenia jest traktowany, jako zawodnik klasy zespołu,
który reprezentował w ostatnim cyklu rozgrywek.
e/ Ilość oficjalnych spotkań rozegranych w reprezentacjach narodowych liczy się oddzielnie
dla każdej kategorii.
f/ Ilość spotkań rozegranych w reprezentacjach narodowych liczy się przez okres
poprzednich trzech sezonów dodając ewentualne spotkania do daty wystawienia
Świadectwa Transferu.
g/ Zawodnik, który ukończy wiek juniora w klubie macierzystym jest traktowany jako junior
do końca roku, w którym ukończył 20 lat.
h/ Przy obliczaniu należności transferowych nie można komasować różnych odpłatności,
a tylko jedną - do wyliczeń przyjmuje się wariant, kiedy odpłatność jest najwyższa /np. nie
można komasować odpłatności na I ligę i odpłatności za grę w barwach narodowych/
i/ Dla zawodników zagranicznych potwierdzonych do klubów polskich, będących w
posiadaniu Certyfikatów Transferu Międzynarodowego definitywnego - dla transferu
krajowego stosowane są przepisy jak dla zawodników krajowych.
k/ Zawodnikiem nie kontraktowym jest taki zawodnik, który nie posiadał kontraktu
z klubem macierzystym w ostatnim sezonie i nie zamierza zmieniać swego statusu po
dokonaniu transferu.
Mieczysław Grzybowski
Członek Zarządu ds. prowadzenia rozgrywek
Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej w Gdańsku
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druk nr 1

ŚWIADECTWO TRANSFERU
Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Gdańsku
Wystawione przez klub:
Do klubu:
Potwierdzamy, że zgodnie z Regulaminem Zmiany Barw Klubowych PZPR zawodnik/zawodniczka
Imię i nazwisko
W klubie macierzystym:

Data urodzenia

Status:
kontraktowy
nie kontraktowy
Kontrakt z klubem wygasa w dniu:
Nie posiada zobowiązań w klubie macierzystym i jest zwolniony/a do klubu:
od daty poniżej:

W klubie przejmującym:
Status: kontraktowy
Kontrakt z klubem od dnia:

nie kontraktowy

Kontrakt z klubem wygasa w dniu:

Klub macierzysty oświadcza, że nie istnieją prawa transferowe podmiotu trzeciego.
Zwolnienie jest:
definitywne

czasowe
do dnia:

Miejscowość i data

Stempel i podpis

W klubie przejmującym zawodnik/czka będzie występować w kategorii:
1.
2.
Potwierdzenie zmiany barw klubowych KZBK PWZPR Gdańsk
Zawodnik/czka jest potwierdzony do gry w klubie:
Transfer jest definitywny

Transfer jest czasowy do dnia:
wypożyczenie zawodnika

To jest

podpis, stempel, data i numer
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~ druk nr 2 ~

Wniosek o wydanie Świadectwa Transferu
Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Gdańsku
Kopia wniosku obligatoryjnie do KZBK PWZPR Gdańsk

Klub
przejmujący:
Klub zwalniający:
Klub przejmujący zwraca się z wnioskiem o zwolnienie:
definitywne

czasowe

do dnia:

Zawodnika:
Imię i nazwisko

Data
urodzenia:
W klubie macierzystym:

Status:

kontraktowy

nie kontraktowy

Kontrakt z klubem wygasa w dniu:
W klubie macierzystym w sezonie rozgrywkowym............... /............... zawodnik/czka
występował/a w następujących kategoriach wiekowych:
1.
2.
W klubie przejmującym:

Status:

kontraktowy

nie kontraktowy

Kontrakt z klubem od dnia:
Kontrakt z klubem wygasa w dniu:

Miejscowość i data

Stempel i podpis
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