Regulamin zgłaszania, zwalniania i zmian przynależności klubowej przez
zawodników PZLA
Uchwała Zarządu PZLA z dnia 25 listopada 2010r.
Zasady ogólne
§1
1. Do uczestnictwa w zawodach przeprowadzanych przez PZLA lub organizacje będące członkiem
PZLA lub WZLA uprawnieni są wyłącznie zawodnicy:
- posiadający ważną licencję z wniesioną na dany rok opłatą licencyjną,
- zawodnicy w okresie odbywania rocznej karencji na podstawie wystawionej przez PZLA licencji
okresowej (podczas zawodów zawodnik nie reprezentuje barw żadnego z klubów)
2. Zawodnik uprawniony jest do reprezentowania barw klubu dopiero po uzyskaniu potwierdzenia
przynależności, o którym jest mowa w p.1 poprzez uzyskanie licencji.
Zgłoszenie i potwierdzenie zawodnika
§2
1. Potwierdzenie przynależności klubowej zawodnika następuje z chwilą wydania licencji
2. Licencję wystawia się na podstawie wniosku podpisanego przez zawodnika sporządzonego
zgodnie metryką urodzenia lub dowodem tożsamości. Za wiarygodność danych zawartych we
wniosku odpowiedzialność ponosi klub i zawodnik.
3. W przypadku osoby niepełnoletniej klub musi posiadać pisemną zgodę ustawowych opiekunów na
uprawianie lekkiej atletyki, którzy muszą też podpisać wniosek o wydanie licencji..
§3
1. Do wniosku o wydanie licencji należy dołączyć III odcinek karty zgłoszenia zawodnika.
2. Młodzicy (zawodnicy do lat 15) zostają potwierdzeni przez WZLA, gdzie znajduje się ich
kartoteka.
W kartotece WZLA pozostaje I odcinek karty zgłoszenia wraz z załączonymi ew. odcinkami (kartami)
zwolnień z klubów poprzednich zawodnika. Z chwilą składania wniosku o wydanie licencji w PZLA
klub przesyła do PZLA,\ wraz z wnioskiem III odcinek łącznie z ewentualnymi zwolnieniami pobranymi
z WZLA.
3. W wypadku zmiany nazwiska zawodniczki (zawodnika) należy maksymalnie w ciągu 30 dni
sporządzić wniosek o wydanie nowej licencji.
4. W wypadku zmiany nazwy klubu należy wszystkim zawodnikom sporządzić wnioski o wydanie
nowych licencji.
5. Uzyskanie licencji jest równoznaczne z uzyskaniem prawa do reprezentowania klubu w zawodach
organizowanych przez WZLA i PZLA na czas określony w licencji.
§4
1. Klub zgłaszający zawodnika zmieniającego barwy klubowe dołącza następującą dokumentację:
1) korespondencję z poprzednim klubem zawodnika,
2) umowę określającą wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie,
3) dowody bankowe dokonania przelewu na rzecz PZLA
4) zgodę na zwolnienie z macierzystego klubu
Uprawnienia do startu
§5
1. Zawodnik może reprezentować w oficjalnych zawodach sportowych wyłącznie ten klub, w którego
barwach został potwierdzony przez wydana licencję, z wyjątkiem przypadków określonych w
niniejszym Regulaminie.
2. Zawodnik może reprezentować barwy innych organizacji sportowych w zawodach nie objętych
kalendarzem imprez PZLA za zgodą macierzystego klubu, a w przypadku zawodników kadry
olimpijskiej, kadry narodowej seniorów i juniorów - za zgodą PZLA.
3. Zawodnik nie może w jednym cyklu letnich rozgrywek mistrzowskich (bez zawodów halowych i
przełajowych) reprezentować barw więcej niż jednego klubu. Do cyklu takich rozgrywek zaliczane są:
indywidualne mistrzostwa regionu, Polski oraz rozgrywki ligi lekkoatletycznej i ligi juniorów.
Postanowienie nie dotyczy zawodników, którzy:
1) uzyskali zwolnienie z klubu wskutek likwidacji sekcji,
2) zmiana barw klubowych nastąpiła w trybie określonym w § 6 i w § 7 ust. 3,
3) uzyskali zezwolenie PZLA na udział w rozgrywkach ligi lekkoatletycznej w innym niż został
potwierdzony klubie sportowym zgodnie z regulaminem Ligi.
Zwolnienia okresowe
§6
1.Klub jest zobowiązany do niezwłocznego (nie później niż w ciągu 14 dni) udzielenia zwolnienia
okresowego na wniosek zawodnika w przypadku podjęcia przez zawodnika nauki w szkole ponad
gimnazjalnej lub wyższej w systemie stacjonarnym na terenie innego miasta niż siedziba dotychczas
reprezentowanego klubu - na okres nauki i przejścia do klubu w mieście, w którym nauka się odbywa.

2. Nie udzielenie zwolnienia w terminie wyżej określonym spowoduje automatyczną zgodę na
zwolnienie okresowe i utratę prawa do ubiegania się o podział punktów. .
§7
1. Dokładny okres zwolnienia, o którym mowa w § 6 określony jest w umowie zawartej
pomiędzy zainteresowanymi klubami i wyznacza okres ważności licencji.
2. Przez okres studiów rozumie się określony przepisami okres studiów dla danego typu uczelni (do
poziomu tytułu magistra włącznie).
3. Za termin rozpoczęcia nauki przyjmuje się dla szkół ponad gimnazjalnych 1. września, a dla
szkół wyższych 1. października każdego roku, a zakończenia nauki 30.06 (szkoły) oraz 30.09 (szkoły
wyższe) - ostatniego roku nauki ).
4. Po ustaniu przyczyn zwolnienia okresowego zawodnik automatycznie staje się zawodnikiem klubu,
który udzielił mu okresowego zwolnienia i jest zobowiązany powrócić i reprezentować ten klub
(ustanie przyczyn zwolnienia okresowego następuje również, gdy zawodnik znajdzie się w okresie
urlopu dziekańskiego lub zmieni system studiów, np.: na zaoczne lub eksternistyczne).
5. Zawodnik zamierzający na stałe zostać członkiem klubu, którego barwy reprezentował w czasie
zwolnienia okresowego, podlega przepisom o zmianie barw klubowych.
6. Zwolnienie okresowe z tytułu podjęcia nauki w systemie stacjonarnym może być udzielone
wielokrotnie, jeżeli zmiana kolejna jest uwarunkowana zmianą szkoły.
7. Reprezentowanie przez zawodnika barw klubu po upływie terminu lub wygaśnięciu powodu
okresowego zwolnienia powoduje skreślenie wszystkich nienależnie przyznanych punktów w
zawodach mistrzowskich.
8. W czasie trwania zwolnienia okresowego zawodnik nie może zmienić barw klubowych bez zgody
macierzystego klubu.
9. Zawodnik ubiegający się o zwolnienie okresowe z tytułu przypadków wymienionych w § 6
zobowiązany jest dołączyć do podania odpowiednie zaświadczenie uczelni, w którym podany jest
termin regulaminowego zakończenia studiów (nauki)
10. Klub macierzysty ma prawo do otrzymywania corocznie zaświadczenia o kontynuowaniu
nauki.
11. Zmiana barw klubowych przez zawodnika, który nie ukończył 18 lat życia wymaga pisemnej zgody
rodziców lub opiekunów prawnych zawodnika.
12. Nie udzielenie zwolnienia do klubu macierzystego w ciągu 14 dni od złożenia podania przez
zawodnika spowoduje automatyczną zgodę zwolnienia do klubu macierzystego oraz karę
regulaminową w wysokości 150 zł.
Zmiany barw klubowych
§8
1. Podstawą do rozpatrzenia wniosku o zmianę barw klubowych jest pisemna prośba zawodnika o
udzielenie zwolnienia wraz z uzasadnieniem, do której musi być dołączone pismo klubu, do którego
zawodnik zamierza się przenieść. Wniosek (podanie) musi być przesłane listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru lub doręczone za pokwitowaniem do sekretariatu klubu.
2. Klub zobowiązany jest w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku przez zawodnika udzielić
pisemnej odpowiedzi.
3. Brak odpowiedzi w tym terminie równoznaczny jest z udzieleniem zwolnienia definitywnego. Nie
udzielenie w ww. terminie odpowiedzi spowoduje też utratę prawa do ubiegania się o podział
punktów.
4. Udzielenie odpowiedzi odmownej przy podtrzymaniu przez zawodnika wniosku o zwolnienie jest
równoznaczne ze skreśleniem zawodnika z listy członków klubu. Skreślenie liczone jest od daty
złożenia prośby o zwolnienie (wraz z niezbędnymi załącznikami). W wypadku trwających pertraktacji
pomiędzy zainteresowanymi klubami co do wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika
(zgodnie z § 11) kluby mają kolejne 60 dni na ich zakończenie. Za zakończenie pertraktacji uważa się
dzień przekazania ekwiwalentu na konto dotychczasowego klubu lub podpisanie odpowiedniej
umowy. W razie braku ostatecznego porozumienia pomiędzy klubami w sprawie ekwiwalentu
zawodnika obowiązuje jednoroczna karencja liczona od daty złożenia przez niego prośby o
zwolnienie.
5. Klub zobowiązany jest do udzielenia natychmiastowego, bezwarunkowego zwolnienia na wniosek
zainteresowanego zawodnika w przypadku, gdy przez okres 3 miesięcy nie realizuje zobowiązań
finansowych wynikających z zawartej między klubem i zawodnikiem pisemnej umowy. W takim
przypadku klub zwalniający traci prawo do domagania się ekwiwalentu za wyszkolenie, o którym
mowa w § 11 ust. 1.
§9
1. Zawodnika, który przestał być członkiem klubu zgodnie z zapisem § 8 pkt. 4 obowiązuje
jednoroczna karencja rozpoczynająca się z dniem potwierdzonego przez klub przyjęcia złożonego
przez niego wniosku o zwolnienie.
2. Karencja polega na zawieszeniu praw do reprezentowania barw klubu na zawodach.

3. Wobec zawodnika objętego karencją dotychczasowy klub macierzysty traci prawo do wyrażenia
zgody na jego przejście do innego klubu.
4. Po upływie okresu karencji zawodnik może przejść do dowolnie wybranego klubu, o ile nie
zaciągnął zobowiązań wobec klubu, do którego miał zamiar przejść i nie podpisał karty zgłoszenia.
Potwierdzenie zawodnika przez WZLA i PZLA może nastąpić dopiero po zakończeniu karencji oraz
załączeniu do wniosku licencyjnego pełnej dokumentacji, o której mowa w § 4 ust 1.
§ 10
1. Zawodnik objęty karencją nie ma prawa startu w zawodach mistrzowskich organizowanych przez
PZLA i WZLA w których biorą udział reprezentanci klubów. Możliwy jest jednak udział w takich
zawodach zawodnika odbywającego karencję, w przypadku uzyskania przez niego okresowej licencji
PZLA. W takim przypadku zawodnik nie będzie reprezentować żadnego z klubów stowarzyszonych w
PZLA.
2. W okresie karencji zawodnik może:
a) uczestniczyć w zgrupowaniach szkoleniowych
b) startować w zawodach krajowych nie mających charakteru mistrzowskiego jako
niestowarzyszony,
c) startować w lidze lekkoatletycznej na zasadzie wypożyczenia pod warunkiem posiadania
okresowej licencji,
d) startować w zawodach zagranicznych pod warunkiem uzyskania zgody PZLA.
3. Zawodnika, który w okresie karencji podpisał kartę zgłoszenia do nowego klubu obowiązuje statut
tego klubu, z wyjątkiem prawa do reprezentowania jego barw.
4. Podpisanie karty zgłoszenia do dwóch lub złożenie wniosku o wydanie licencji zawierającej
nieprawdziwe dane pociąga za sobą karę półrocznej dyskwalifikacji liczonej od dnia stwierdzenia tego
przewinienia przez WZLA lub PZLA.
5. Do każdego odwołania od decyzji klubu macierzystego, WZLA lub Komisji Sportowo-Technicznej
PZLA należy dołączyć oryginał lub fotokopię następujących dokumentów:
a) wniosek do klubu o zmianę barw klubowych,
b) odcinek z poczty potwierdzający potwierdzenie odbioru korespondencji lub potwierdzenie
sekretariatu klubu,
c) odpowiedź macierzystego klubu,
d) ewentualną korespondencję prowadzoną w przedmiotowej sprawie pomiędzy klubem i WZLA,
e) odpis decyzji względnie opinii WZLA.
W odwołaniu składany wniosek należy uzasadnić.
6. Posiadając licencję wydaną przez PZLA lub WZLA (lub tylko podpisaną kartę zgłoszenia do
jednego klubu), zawodnik nie może podpisać bez otrzymania zwolnienia lub skreślenia wniosku o
wydanie licencji w drugim klubie pod rygorem kary określonej w pkt. 5.
Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika
§ 11
1. Klub, do którego przechodzi zawodnik w wyniku zmiany barw klubowych, na żądanie klubu, którego
barwy zawodnik reprezentował dotychczas, wypłaca ekwiwalent w formie finansowej lub rzeczowej za
wyszkolenie zawodnika.
2. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać:
a) w przypadku zawodnika klasy MM - 20.000 zł.
b) w przypadku zawodnika klasy M - 10.000 zł.
c) w przypadku zawodnika klasy I - 4.000 zł.
3. Po ustaleniu ekwiwalentu pomiędzy zainteresowanymi klubami, klub przejmując zawodnika
zobowiązany jest dodatkowo wpłacić na rzecz PZLA 10% kwoty ustalonego ekwiwalentu. Kwota tak
ustalona nie może być niższa niż 150 zł za zawodnika I klasy, 300 zł - klasy M i 400 zł - klasy MM.
Przy nieodpłatnym, udokumentowanym przekazaniu zawodnika lub odbyciu karencji (również
skróconej karencji) obowiązuje również powyższa opłata. Kluby, które korzystają przy rejestracji w
PZLA z zawodników korzystających ze zwolnień okresowych wnoszą opłatę w wysokości jak
wyżej.
W przypadku braku umowy PZLA pobiera opłatę w wysokości 10% stawek wymienionych w p.2 § 11.
§ 12
Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, który po okresowym zwolnieniu zamierza pozostać
na stałe w klubie, do którego przeszedł na zasadach okresowego przejścia, ustalają zainteresowane
kluby w oparciu o klasę posiadaną przez zawodnika w klubie obecnie reprezentowanym, w wysokości
50% kwot ustalonych dla poszczególnych klas.
§ 13
1. Wysokość ekwiwalentu za zawodników - seniorów z II klasą lub niższą ustalają zainteresowane
kluby, nie może ona jednak być wyższa niż 50% kwoty określonej w § 11 ust. 2 za zawodnika I klasy.

2. W przypadku zawodników, o których mowa w ust. 1 klub przejmujący zobowiązany jest wpłacić na
rzecz PZLA opłatę w wysokości 50,-zł
§ 14
1. W przypadku juniorów oraz juniorów młodszych z II klasą obowiązują następujące zasady ustalania
maksymalnej wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie:
a) do 3 lat szkolenia - równowartość 30 dni zgrupowań dla jednego zawodnika,
b) 4 lata szkolenia i powyżej - równowartość 40 dni zgrupowań dla jednego zawodnika.
2. W przypadku juniorów młodszych z III klasą sportową maksymalny ekwiwalent może wynosić:
a) do 2 lat szkolenia - równowartość 20 dni zgrupowań szkoleniowych,
b) 3 lata szkolenia i powyżej - równowartość 30 dni zgrupowań dla jednego zawodnika.
3. W przypadku juniorów z klasą III lub niższą oraz juniorów młodszych z klasą IV ekwiwalent nie
może przekraczać 50% stawki określonej wyżej dla danej kategorii wiekowej.
4. Wysokość kosztów osobodnia na obozie ustala corocznie PZLA w oparciu o aktualne ceny (na rok
2011 wynosi on 80,- zł).
§ 15
1. Ekwiwalent za wyszkolenie nie przysługuje w przypadku okresowej zmiany barw klubowych.
2. Po upływie pełnego okresu karencji klub macierzysty zawodnika traci prawo do ekwiwalentu.
3. Zawodnik nie może zmieniać barw klubowych w okresie zawieszenia w prawach zawodnika.
§ 16
1. Klub nie może nałożyć kary dyscyplinarnej na zawodnika po złożeniu przez niego prośby o
zwolnienie lub skreślenie, jak również po powstaniu przyczyn do udzielenia zwolnienia okresowego.
2. Zawodnik nie może zmieniać barw klubowych w okresie zawieszenia w prawach zawodnika.
Postanowienia końcowe
§ 17
1. W przypadku rozwiązania się klubu lub sekcji la podstawą do zwolnienia zawodnika z klubu - bez
karencji - jest uchwała Zarządu klubu o rozwiązaniu klubu lub o likwidacji sekcji. Po podjęciu ww.
uchwały - zawodnicy tego klubu (sekcji) mogą podpisać karty zgłoszeń do innego klubu.
2. Klub, który nie wniesie klubowej opłaty licencyjnej do 30 czerwca danego roku jest
zobowiązany udzielić bezwarunkowego zwolnienia wszystkim swoim zawodnikom.
§ 18
1. Równolegle z przynależnością do klubu polskiego zawodnik krajowy może reprezentować barwy
klubu zagranicznego po uzyskaniu na to zgody PZLA.
2. W celu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1, obowiązuje złożenie następujących dokumentów:
a) wystąpienie klubu zagranicznego w sprawie konkretnego zawodnika,
b) zgoda klubu macierzystego zawodnika,
c) podanie zainteresowanego zawodnika.
3. Członkowie Kadry Narodowej, którzy otrzymali zgodę na reprezentowanie klubu zagranicznego są
zobowiązani do uzgodnienia planu startów z Działem Szkolenia PZLA
4. Za wydanie powyższej zgody Związek pobiera opłatę w wysokości 120,- zł.
5. Zgoda, o której mowa w niniejszym paragrafie jest wydawana wyłącznie na określony rok.
§ 19
1. Zawodników zagranicznych, posiadających obywatelstwo inne niż polskie, obowiązuje
potwierdzenie zgłoszenia w PZLA poprzez uzyskanie licencji. W celu uzyskania potwierdzenia - klub
zgłaszający zawodnika powinien dołączyć do karty zgłoszenia zgodę macierzystej Federacji Krajowej
2. Wraz z potwierdzeniem zawodnika - PZLA pobiera roczną opłatę licencyjną, która w roku 2011 za
jednego zawodnika wynosi 200,- zł. Wniesienie opłaty i uzyskanie odpowiedniego wpisu na karcie
zgłoszeniowej uprawnia zawodnika zagranicznego do reprezentowania barw klubu polskiego w
zawodach organizowanych przez PZLA oraz WZLA. z wyłączeniem Mistrzostw Polski we wszystkich
kategoriach wiekowych.
3. Za udział zawodnika zagranicznego lidze lekkoatletycznej seniorów pobierana jest
dodatkowa opłata regulaminowa jak za zawodnika wypożyczonego.
4. W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika zagranicznego obowiązują go również wszystkie
przepisy niniejszego regulaminu.

