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7.10.

Zasady zmian przynależności klubowej zawodników

7.10.1. Zamiar zmiany przynależności klubowej zawodnik powinien
zgłosić w okresie od 1 listopada do 28 lutego wraz ze wskazaniem
klubu, którego członkiem zamierza zostać, przy czym istotna jest data
złożenia wniosku o zwolnienie. Po za tym okresem zawodnik może
zmienić barwy klubowe wyłącznie w przypadku zwolnienia z urzędu, lub
zwolnienia okresowego.
7.10.2. Zarząd klubu, do którego zawodnik zamierza przejść, jest
zobowiązany potwierdzić na pisemie zamiar przyjęcia zawodnika na
członka klubu.
7.10.3. Zarząd klubu, do którego wpłynął wniosek zawodnika
o zmianę przynależności klubowej, jest zobowiązany rozpatrzyć wniosek
i udzielić zawodnikowi odpowiedzi w terminie 30 dni od otrzymania potwierdzenia.
7.10.4. Brak odpowiedzi w terminie uważa się za wyrażenie zgody
na zmianę przynależności klubowej. W razie gdy na wniosek zawodnika
o zmianę przynależności klubowej Zarząd klubu udzieli odpowiedzi
odmownej, a zawodnik nie wycofa wniosku, przestaje on być członkiem
klubu po upływie 30 dni od dnia udzielenia odpowiedzi. Odmowa zwolnienia
musi zawierać szczegółowe uzasadnienie. W przypadku odmowy
klubu zawodnik może ubiegać się o zwolnienie z urzędu, składając do
właściwych władz sportowych umotywowane podanie z załączeniem decyzji
klubu. Władzami są:
a) OKSM – gdy zmiana dotyczy klubów położonych na terenie jednego
okręgu,
b) GKSM – gdy zmiana przynależnooeci klubowej dotyczy klubów położonych na terenach różnych okręgów.
7.10.5. Dokonanie formalnej zmiany barw klubowych może nastą-

pić po nadesłaniu przez klub przyjmujący zawodnika nw. dokumentów
do Biura Sportu ZG PZM:
1). wniosek o zmianę przynależności klubowej potwierdzony przez
zainteresowane kluby i Zarządy Okręgowe PZM,
2). licencja sportowa,
3). zgoda klubu zwalniającego,
4). potwierdzenie przyjęcia na członka do nowego klubu,
5). zgoda GKSM w przypadku członka kadry narodowej.
7.10.6. Zmiana przynależnooeci klubowej przez zawodnika, który
nie ukończył 18 lat, jest dozwolona za pisemną zgodą rodziców lub prawnych
opiekunów. Gdy zawodnik niepełnoletni wystąpi z wnioskiem
o zmianę przynależnooeci klubowej w związku ze zmianą miejsca pobytu
przez jego rodziców lub prawnych opiekunów, klub jest obowiązany wyrazić
zgodę na zmianę przynależnooeci klubowej.
7.10.7. Zmiana przynależności klubowej przez zawodników kadry
narodowej wymaga zgody GKSM PZM.
7.10.8. Zawodnika, który przestał być członkiem klubu w trybie
określonym w punkcie 7.10.4. obowiązuje roczna karencja od dnia
otrzymania odpowiedzi o odmowie udzielenia zgody na zmianę przynależności klubowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek
klubu, którego zawodnik był członkiem, GKSM może przedłużyć
okres karencji do lat dwóch. Karencja polega na zawieszeniu w prawach
zawodnika sportu motocyklowego.
7.10.9. Zawodnik po upływie polowy okresu rocznej karencji może wystąpić z wnioskiem o jej skrócenie. Decyzję w sprawie skrócenia
karencji podejmują:
a) OKSM – gdy zmiana przynależnooeci klubowej dotyczy klubów położonych na terenie jednego Okręgu,
b) GKSM – gdy zmiana przynależnooeci klubowej dotyczy klubów położonych na terenie różnych Okręgów.
7.10.10. Zwolnienie okresowe jest udzielone zawodnikowi w razie:
a) powołania zawodnika do pełnienia służby wojskowej – na czas jej

trwania,
b) podjęcia przez zawodnika nauki w systemie stacjonarnym, w innej
miejscowooeci, na okres nauki okreoelony regulaminem szkoły,
c) dopuszcza się zwolnienie okresowe do innego klubu za obustronnym
porozumieniem klubów w przypadku braku możliwooeci uprawiania
danej specjalności w macierzystym klubie.
7.10.11. Zawodnik korzystający ze zwolnienia okresowego może
zmienić kolejną przynależnooeć klubową jedynie za zgodą Zarządu klubu,
który udzielił tego zwolnienia oraz Zarządu klubu, który zawodnik
reprezentuje w wyniku zwolnienia okresowego.
7.10.12. Po zakończeniu zwolnienia okresowego zawodnik jest
obowiązany powrócić do klubu, z którego uzyskał zwolnienie i reprezentować
ten klub. W razie, gdy zawodnik zamierza na stałe zostać
członkiem klubu, który reprezentował w czasie zwolnienia okresowego,
stosuje się przepisy art.7.10.1.
7.10.13. W przypadkach uzasadnionych względami szkoleniowymi
lub innymi istotnymi względami życiowymi GKSM lub OKSM (zależnie
od położenia terytorialnego klubu), po zasięgnięciu opinii klubów może z urzędu zmienić za zgodą zawodnika jego przynależnooeć klubową.
7.10.14. Klub, z którego odchodzi zawodnik w wyniku zmiany przynależności klubowej, może żądać od klubu, do którego zawodnik przechodzi,
ekwiwalentu za koszty utrzymania zawodnika w klubie. Ekwiwalent
może być ustalony w formie rzeczowej lub finansowej. Wysokość
ekwiwalentu ustalają zainteresowane kluby. Wysokość ekwiwalentu za
zawodnika, który zmienił przynależnooeć klubową, po okresie karencji,
lub za zawodnika, który po zwolnieniu okresowym zamierza pozostać
na stałe w tym klubie ustala GKSM, Ekwiwalent nie przysługuje w razie
zwolnienia okresowego.
7.10.15. Klub przekazujący ekwiwalent jest obowiązany wpłacić dodatkowo
na rzecz (GKSM) PZM kwotę odpowiadającą 10% jego wartości.
7.10.16. W razie zmiany przez zawodnika przynależności klubowej
w trybie art.7.10.13. wysokość ekwiwalentu określa GKSM a klub przejmuj-

ący zawodnika jest zwolniony od dokonywania dodatkowych wpłat
na rzecz PZM.
7.10.17. Wnioski zawodników ukaranych prawomocna kara zawieszenia,
nałożoną przed złożeniem wniosku o zwolnienie z klubu i nie
związaną z tym wnioskiem, mogą być rozpatrywane dopiero po odbyciu
kary.
7.10.18. Klub nie może wszcząć postępowania dyscyplinarnego
w stosunku do zawodnika ani orzec wykonania zawieszonej uprzednio
kary dyscyplinarnej po złożeniu wniosku o zmianę przynależnooeci klubowej
lub powstaniu przyczyn uzasadniających uzyskanie zwolnienia
okresowego.
7.10.19 Jeżeli zawodnik zamierza zmienić specjalność lub uprawiać
równolegle inną w innym klubie, a jego dotychczasowy klub nie wyrazi
na to zgody, to zasady okreoelone w rozdz. 7.10. nie obowiązują.
7.10.20. Jeżeli zawodnik zamierza zmienić specjalność lub uprawiać
równolegle inną w innym klubie, a jego dotychczasowy klub nie wyrazi
na to zgody, to obowiązują zasady okreoelone w rozdz. 7.10.
7.10.21. Sprawy sporne rozpatrują właściwe komisje sportowe.
7.10.22. W przypadku zawarcia pomiędzy zawodnikiem i klubem
umowy o pracę na zawodowe uprawianie sportu muszą być zachowane
terminy określone w punktach 7.10.1 i 7.10.3. natomiast pozostałe warunki
powinna określać umowa.

