REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH
I ZWOLNIEŃ OKRESOWYCH
Polskiego Związku Bilardowego
§1
DEFINICJE NA POTRZEBY NINIEJSZEGO REGULAMINU:
1. KLUB SPORTOWY- (zwany dalej klubem ) kluby sportowe działające w przewidzianych prawem
formach, uczestniczące we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach pool bilard i karambol
i posiadające licencję PZBil.
2. ZAWODNIKIEM PROFESJONALNYM - jest osoba uprawiająca sport na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy i pobierająca za to wynagrodzenie.
3. ZAWODNIKIEM AMATOREM - jest osoba uprawiająca sport na podstawie umowy kontraktu
(lub w przypadku jej braku na podstawie „wniosku o nadanie licencji – zał. nr 2”),
nie będącej umową o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
4. ZAWODNIKIEM WOLNYM - jest osoba uprawiająca sport i nie związana z żadnym klubem
umową – kontraktem lub też kontraktem, który wygasa lub ulega rozwiązaniu przed rozpoczęciem
następnego sezonu rozgrywkowego lub posiadająca licencję „zawodnika niezrzeszonego”
5. ZAWODNIKIEM WYCHOWANKIEM - jest zawodnik, który po raz pierwszy zmienia
definitywnie przynależność klubową.
6. UMOWA KONTRAKTOWA - jest to umowa wiążąca zawodnika z klubem którego barwy
reprezentuje, zawierająca postanowienia odnośnie wzajemnych praw i obowiązków klubu i
zawodnika oraz w przypadku zawodników profesjonalistów - wysokości wynagrodzenia za
wykonywaną na rzecz klubu pracę. Prawa niniejszego regulaminu dotyczą również zawodników nie
posiadających umowy kontraktowej. Substytutem jest wtedy „wniosek o nadanie licencji”.
7. LICENCJA - jest to wydane przez PZBil na zasadach przewidzianych przez prawo powszechne i
sportowe zezwolenie dla zawodnika na uprawianie sportu bilardowego.
8. LICENCJA OKRESOWA - wystawiana zawodnikom obcokrajowcom na okres jednego roku
kalendarzowego.
9. KARTA PRAWA DO GRY - uprawnienie do udziału w głównych sportowych turniejach PZBil na
dany sezon sportowy.
§2
1. Zawodnik w jednym cyklu rozgrywkowym może reprezentować tylko jeden klub (z wyjątkiem
sytuacji zgodnej z § 8)
§3
1. Każdy zawodnik ma niepodważalne prawo do zmiany barw klubowych.
2. Zawodnik może zmienić barwy klubowe jedynie na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie.
3. Warunkiem niezbędnym dla dokonania zmiany barw klubowych jest umieszczenie zawodnika na
liście transferowej prowadzonej przez PZBil.
4. Za umieszczenie na liście transferowej pobiera się opłatę której wysokość określa załącznik do
regulaminu (zał. nr 1).
5. Zawodnik kontraktowy po zakończeniu kontraktu ma prawo zmienić barwy klubowe na
podstawie umowy transferowej zawartej między zainteresowanymi klubami po wcześniejszym
zgłoszeniu zawodnika na listę transferową.
§4
1. Zawodnik kontraktowy podpisuje z klubem umowę kontraktową
2. Umowa winna być sporządzona w 3 egzemplarzach z czego jeden otrzymuje zawodnik, jeden
klub, a jeden Związek. Kontrakt jednorazowo może być zawarty na okres 4 lat. Jeżeli zawodnik
zamierza pozostać w danym klubie, powinien podpisać nową umowę z klubem. Jeżeli zawodnik nie
podpisał umowy a pobiera udokumentowane świadczenia lub nie wystąpił z takim wnioskiem (min.
2 miesiące przed wygaśnięciem kontraktu – zakończeniem danego roku kalendarzowego) do KS
jest traktowany jako zawodnik kontraktowy na jeden cykl rozgrywkowy. Zawodnik junior może być
zawodnikiem kontraktowym przy czym jeżeli jest niepełnoletni umowa winna być podpisana
również przez rodziców lub opiekunów prawnych. Zawodnik kontraktowy może zawrzeć kontrakt z

innym klubem dopiero po wygaśnięciu kontraktu. Wysokość odpłatności kluby ustalają na drodze
negocjacji a odpłatność na rzecz Związku oblicza się wg tabeli (zał. nr 1).
W przypadku braku umowy kontraktowej Związek otrzymują wniosek o nadanie licencji
a zawodnik lub klub druk licencji zawodniczej (zał. nr 3).
3. Zmiany barw klubowych po zakończeniu kontraktu zawodnika może nastąpić na pisemny
wniosek klubu.
4. Zawodnik, który nie ukończył 18 lat może wystąpić o zmianę przynależności klubu
za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
5. Zarząd klubu, do którego wpłynęły łączne wnioski zawodnika i zainteresowanego klubu winien je
rozpatrzyć i udzielić zainteresowanym odpowiedzi w ciągu 14 dni.
6. W przypadku braku odpowiedzi w ustalonym terminie lub decyzji odmownej zawodnikowi i
zainteresowanemu klubowi służy odwołanie do Komisji Sportowej.
7. W przypadku zgody zainteresowanych stron należy sporządzić umowę transferową w 3
egzemplarzach lub wniosek o nadanie licencji zawodnika w jednym egzemplarzu, które
należy przesłać do Komisji Sportowej
8. Wysokość odpłatności za wyszkolenie zawodnika jest określona w tabeli PZBil, obejmująca
wysokość odpłatności pomiędzy zainteresowanymi klubami i na rzecz Związku.
9. Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika zależy od:
- klasy sportowej zawodnika,
- dodatkowych kosztów poniesionych na szkolenie zawodnika.
10. Komisja Sportowa winna akceptować umowę w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia do Związku.
11. Umowy transferowe zawodników ukaranych dyscyplinarnie lub zawieszonych na skutek
postępowania dyscyplinarnego nie będą akceptowane.
12. W przypadku braku odpowiedzi lub odpowiedzi negatywnej na wniosek zawodnika i klubu
zainteresowanego zmianą barw klubowych tego zawodnika Komisja winna w ciągu 20 dni od
złożenia wniosku podjąć decyzję o zmianie barw klubowych tego zawodnika podając:
- należność na rzecz klubu macierzystego oraz związku,
- termin wpłat należnych kwot
13. Od decyzji KS PZBil zainteresowanym stronom przysługuje odwołanie do Zarządu Związku w
ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji komisji na piśmie. Złożone odwołanie nie wstrzymuje
decyzji Komisji. Decyzja Zarządu jest ostateczna.
14. Nie wywiązanie się z umowy przez zawodnika w uzgodnionym terminie powoduje automatyczne
zawieszenie prawa reprezentowania klubu przez zawodnika będącego przedmiotem umowy.
15. Zawodnik kontraktowy rozpoczynający studia stacjonarne może uzyskać zwolnienie okresowe
do klubu w miejscu odbywania nauki. Zmiana barw klubowych nie może jednak odbyć się wcześniej
niż od nowego sezonu sportowego.
16. Zawodnik, który samowolnie, bez zgody klubu, opuści jego szeregi pomimo ważnej umowy
kontraktowej będzie podlegał karze zgodnej z regulaminem dyscyplinarnym PZBil.
17. Zawodnik, któremu kończy się umowa kontraktowa i nie chce dalej występować w barwach
tego klubu a żaden klub nie jest zainteresowanym jego zakupem bądź wypożyczeniem może
przejść na status zawodnika niezrzeszonego. Może zrobić to w dwojaki sposób:
- po zamknięciu okresu transferowego zawodnik nie będzie brał udziału w żadnych rozgrywkach
organizowanych lub sankcjonowanych przez PZBil. W takim przypadku zawodnik jest zobowiązany
przesłać do Komisji Sportowej pismo z prośbą o przejście na status zawodnika niezrzeszonego od
przyszłego sezonu (ostateczny termin mija z dniem zamknięcia okresu transferowego przyszłego
sezonu). Po roku takiej karencji klub który będzie chciał go wcielić w swoje szeregi zwolniony jest z
opłat transferowych dla klubu oraz PZBil w którym wcześniej występował zawodnik.
- zawodnik będący na liście transferowej może przejść na status zawodnika niezrzeszonego
indywidualnie, tj. sam pokryje koszty transferowe (na rzecz klubu i PZBil). Zawodnik przechodząc
w ten sposób na status niezrzeszonego, może zrzeszyć się w innym klubie dopiero w kolejnym
sezonie rozgrywkowym. Klub który będzie chciał go wcielić w swoje szeregi zwolniony jest z opłat
transferowych.
18. Członkowie kadry narodowej, którzy pragną zmienić barwy klubowe muszą uzyskać zgodę
Zarządu PZBil.
19. Sytuacje szczególne, Komisja Sportowa będzie rozpatrywała indywidualnie.
§5
1. Zmiana barw klubowych odbywa się w oparciu o listę transferową prowadzoną przez PZBil.
2. Obowiązek zgłoszenia zawodnika na listę transferową spoczywa na klubie. Klub ma obowiązek
zgłosić na listę transferową zawodników, którym skończyły się ważne kontrakty z klubem i nie
zostały przedłużone.
3. Zawodnik może sam wystąpić do PZBil z wnioskiem o umieszczenie go na liście transferowej o
ile nie posiada ważnej umowy kontraktowej z klubem lub wiążąca umowa wygasa.

4. Wniosek o dokonanie wpisu na listę transferową powinien zawierać:
- imię i nazwisko zawodnika,
- dotychczasowy status,
- wskazanie klubu, którego zawodnik ostatnio reprezentował,
- wskazanie adresu do korespondencji,
- dowód wniesienia opłaty za umieszczenie na liście,
- pisemną zgodę rodziców gdy zawodnik nie ukończył 18 lat.
5. Ostateczną decyzję w przedmiocie wpisu zawodnika na listę transferową podejmuje KS PZBil
6. Decyzja o odmowie wpisu powinna zawierać uzasadnienie. Decyzja taka jest doręczana
zawodnikowi „z urzędu”.
7. Zawodnik związany umową kontraktową może zostać wpisany na listę transferową jedynie na
wniosek klubu za jego zgodą.
§6
1. Termin umieszczenia zawodników na listę transferową rozpoczyna się dzień po zakończeniu
Mistrzostw Polski Mężczyzn i upływa z dniem zamknięcia okresu transferowego.
2. Nieprzekraczalny termin zamknięcia listy transferowej upływa na dzień przed rozpoczęciem
pierwszej kolejki II Polskiej Ligi Bilardowej.
3. W terminie 14 dni od powzięcia decyzji o umieszczeniu zawodnika na liście transferowej
zainteresowany klub lub zawodnik może złożyć do Komisji Sportowej zastrzeżenia odnośnie
dopuszczalności umieszczenia na liście wskazując jednocześnie fakty uzasadniające wniesienie
zastrzeżeń.
4. Komisja Sportowa po zapoznaniu się ze stanem sprawy wyda rozstrzygnięcie co do
dopuszczalności umieszczenia na liście transferowej zawodnika.
§7
1. Kluby mają prawo do okresowego wypożyczania swoich zawodników na dwa sezony
rozgrywkowe.
2. Zawodnik może w czasie trwania sezonu, na który został wypożyczony powrócić do
macierzystego klubu gdy nastąpiła likwidacja sekcji do której został wypożyczony.
3. Zawodnik w trakcie sezonu może być wypożyczony tylko jeden raz.
4. Warunkiem zatwierdzenia do rozgrywek wypożyczonego zawodnika jest dostarczenie do komisji
umowy zawartej pomiędzy zainteresowanymi klubami.
5. Sprawy opłat za wypożyczenie reguluje załącznik
6. Zawodnik nie może być wypożyczony do tego samego klubu na dłużej niż na dwa sezony
(z wyjątkiem sytuacji zgodnej z § 8)
§8
1. Zawodnik który nie ukończył 18 roku życia może zostać wypożyczony do innego Klubu i
reprezentować w czasie trwania sezonu dwa Kluby.
2. W takim przypadku we wszystkich imprezach dla juniorów reprezentował będzie Klub
macierzysty. W pozostałych zawodach (liga, Pol-Tour) będzie reprezentował barwy Klubu do
którego został wypożyczony.
3. W czasie wypożyczenia i po jego zakończeniu Klubem macierzystym zawodnika jest Klub z
którego został wypożyczony.
§9
W przypadku, gdy klub z którym umową był związany zawodnik zaprzestał działalności, bądź też
został przez Związek wykluczony z rejestru klubów jest traktowany jako zawodnik niezrzeszony.
§ 10
W pozostałych sprawach stanowią regulaminy i przepisy PZBil.

§ 11
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje kolejno: Komisji Sportowej PZBil i
Zarządowi PZBil.

§ 12

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy regulamin
Zmiany Barw Klubowych PZBil.
2. Kluby obowiązane są dostosować swe przepisy wewnętrzne w przedmiocie uregulowanym
Regulaminem do jego postanowień.
3. Regulamin zatwierdzono przez Zarząd PZBil w dniu 27 grudnia 2016 roku.
Skróty:
PZBil - Polski Związek Bilardowy
KS - Komisja Sportowa

- Załącznik nr 1 –
Regulaminu Zmiany Przynależności Barw Klubowych, wypożyczeń i zwolnień okresowych.
TABELA TRANSFEROWA
Mężczyźni
GRUPA
GRUPA
GRUPA
GRUPA

1
2
3
4

-

KLUB

CZŁONKOWIE KADRY NARODOWEJ
MEDALIŚCI MP + EKSTRAKLASA
I i II LIGA
POZOSTALI

2.000 zł - 10.000 zł
1.600 zł – 6.000 zł
1000 zł – 2.500 zł
500 zł – 1.000 zł

Kobiety

KLUB

GRUPA 1 - CZŁONKOWIE KADRY NARODOWEJ
GRUPA 2 - MEDALISTKI MP + 8 z rankingu
GRUPA 3 - POZOSTAŁE

900 zł – 3.000 zł
600 zł - 1.800 zł
300 zł – 1.000 zł

Juniorzy

KLUB

GRUPA 1 - CZŁONKOWIE KADRY NARODOWEJ
GRUPA 2 - MEDALIŚCI MP + 8 z rankingu JT
GRUPA 3 - POZOSTALI

900 zł – 3.000 zł
600 zł - 1.800 zł
300 zł – 1.000 zł

PZBil
+
+
+
+

500 zł
300 zł
100 zł
50 zł

PZBil
+ 350 zł
+ 200 zł
+ 50 zł
PZBil
+ 350 zł
+ 50 zł
+ 50 zł

Zawodnicy zagraniczni:

PZBil

odpłatność dla klubu jest zgodna z wzajemnymi porozumieniami

+ 500 zł

WYPOŻYCZENIE ZAWODNIKA

PZBil

KLUB

Mężczyzna:

pierwszy sezon rozgrywkowy
drugi sezon rozgrywkowy

300 zł - 1.500zł
300 zł - 1.500zł

+100 zł
+400 zł

Junior:

pierwszy sezon rozgrywkowy
drugi sezon rozgrywkowy

200 zł - 1000zł
200 zł - 1000zł

+ 80 zł
+ 300 zł

Kobieta:

pierwszy sezon rozgrywkowy
drugi sezon rozgrywkowy

200 zł - 1000zł
200 zł - 1000zł

+ 80 zł
+ 300 zł

umieszczenie zawodnika na liście transferowej – 20 zł

