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  REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH 
Polskiego Związku Taekwon-do  

 
 
 

§1 
Niniejszy regulamin dotyczy zasad reprezentowania i zmiany barw klubowych na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

§2 
Zawodnik może reprezentować wyłącznie ten klub, którego jest członkiem  
w rozumieniu przepisów prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o sporcie. 
 

§3 
1. Zawodnik ma prawo reprezentować barwy klubu w zawodach sportowych zgodnie  

z Kalendarzem Imprez Polskiego Związku Taekwon-do po uzyskaniu licencji. 
2. Licencję, na wniosek klubu wystawia Polski Związek Taekwon-Do.  
3. Zawodnik nie może być jednocześnie członkiem więcej niż jednego klubu 

sportowego. 
 

§4 
1. Zawodnik może zmienić barwy klubowe na własną prośbę złożoną do Zarządu 

Klubu, w którym posiada licencję. 
2. Zarząd Klubu, do którego wpłynął pisemny wniosek zawodnika o zmianę barw 

klubowych, jest zobowiązany w nieprzekraczalnym terminie 30 dni 
kalendarzowych, licząc od daty stempla pocztowego lub od daty potwierdzenia 
przyjęcia pisma na jego kopii, rozpatrzyć wniosek zawodnika i udzielić pisemnej 
odpowiedzi. 

3. Zawodnik powinien złożyć wniosek za potwierdzeniem odbioru lub wysłać pocztą 
listem poleconym.  

4. Kopię rezygnacji należy przesłać do wiadomości Zarządu Polskiego Związku 
Taekwon-Do. 

 
§5 

Wniosek o zmianę barw klubowych przez zawodnika, który nie ukończył 18 lat życia, 
wymaga pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. 
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§6 

W przypadku, gdy na wniosek zawodnika w sprawie zmiany barw klubowych, Zarząd 
klubu macierzystego udzielił odpowiedzi odmownej: 
  
1. W związku ze zmianą barw klubowych, klub przejmujący zawodnika zobowiązany 
jest do wypłacenia jednorazowego ekwiwalentu na wniosek klubu macierzystego.  
 
2. Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika posiadającego aktualnie:  
a/ indywidualny medal mistrzostw świata  - równowartość do 5000 zł 
b/ indywidualny medal mistrzostw Europy   - równowartość do 2500 zł 
c/ indywidualny medal mistrzostw Polski seniorów - równowartość do 1500 zł  
d/ klasę sportową MM, M, I     - równowartość do 500 zł 
 
3. Zawodnicy, którzy nie osiągnęli ww. wyników, otrzymują zwolnienie w trybie 

natychmiastowym pod następującymi warunkami: 
 - nie posiadają zobowiązań finansowych wobec klubu macierzystego; 

 - rozliczą się z otrzymanego sprzętu i urządzeń sportowych. 
 

 4. Klub macierzysty dobrowolnie może odstąpić od pobierania ekwiwalentu. 
 
5. Zawodnik w wieku młodzika lub młodszy uzyskuje zwolnienie z klubu po złożeniu 
wniosku, w terminie 30 dni od złożenia pisma, pod warunkiem, spełnienia wymagań 
zawartych w §6. pkt 3. 
 

§7 
W przypadku nie udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w § 4 ust. 2 uważa 
się, że zawodnik otrzymał z upływem tego terminu zgodę na zmianę barw klubowych. 

 
§8 

Zapisów §6 nie stosuje się w przypadku, gdy zawodnik (dotyczy tylko seniorów) 
posiada oddzielną umowę lub kontrakt z klubem macierzystym, określającą warunki 
współpracy pomiędzy stronami. Strony zobowiązane są do spełnienia warunków 
zawartych w w/w dokumentach.  
 

§9 
Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika, o którym mowa §6 pkt.1 może być ustalony 
również w formie rzeczowej za porozumieniem stron. 
 

§10 
Zawodnika, który uzyskał odpowiedź odmowną i nie spełnił wymagań zawartych § 6 
obowiązuje roczna karencja, której termin biegnie od daty złożenia wniosku o zmianę 
barw klubowych.  
 

§11 
Zawodnik lub Klub, działający w jego imieniu może wystąpić do Zarządu PZTKD  
z wnioskiem o skrócenie karencji po upływie połowy okresu, na jaki została nałożona. 
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§12 

Zarząd PZTKD może skrócić okres karencji w uzasadnionych przypadkach. 
 

§ 13 
W przypadku rozwiązania się klubu macierzystego, podstawą do zwolnienia 
zawodnika bez karencji jest uchwała Zarządu klubu o rozwiązaniu klubu. 
Po podjęciu ww. uchwały zawodnicy tego klubu (sekcji) mogą uzyskać licencję 
zawodnicza w innym klubie. 

§ 14 
Zawodnik automatycznie otrzymuje zwolnienie w przypadku nie wykupienia licencji 
przez klub macierzysty w Polskim Związku Taekwon-Do w regulaminowym 
pierwszym terminie. 
 

§15 
Zawodnik nie może brać udziału we współzawodnictwie sportowym oraz egzaminach 
na stopnie szkoleniowe i mistrzowskie w okresie zawieszenia w prawach zawodnika. 
 

§16 
Od decyzji w sprawach dotyczących zmiany barw klubowych, karencji  
i ekwiwalentów przysługuje stronom odwołanie do Zarządu PZTKD w terminie 14 dni 
od daty otrzymania decyzji. 
 

§17 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZTKD. 
 

§18 
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd PZTKD.  
 
 
 

Uchwała Zarządu PZTKD z dn. 16.03.2013 r.  
 


