Regulamin zasad reprezentowania
i zmiany przynależności klubowej zawodników
w POLSKIEJ FEDERACJI ŁODZI SMOCZYCH
§1
1. Zawodnik może w danym sezonie reprezentować tylko jeden klub.
2. Dopuszcza się start zawodnika w barwach kolejnego klubu w przypadku likwidacji
klubu (sekcji) łodzi smoczych, a Komisja Licencji PFŁS potwierdzi kolejną
przynależność w licencji zawodniczej.
§2
1. Zawodnicy nie mogą startować indywidualnie. Każdy musi reprezentować określony
klub, który uzyskał licencję Polskiej Federacji Łodzi Smoczych.
2. Warunkiem reprezentowania przez zawodnika klubu w zawodach sportowych jest
zgłoszenie zawodnika do reprezentowania klubu i posiadanie ważnej licencji do
uprawiania łodzi smoczych.
3. Tryb i zasady potwierdzenia zgłoszeń zawodników do reprezentowania klubu reguluje
Regulamin Komisji Licencji PFŁS.
4. Tryb i zasady przyznawania licencji są określone w Regulaminie przyznawania
i pozbawiania licencji zawodniczych obowiązującym w PFŁS.
§3
1. Dopuszcza się starty obcokrajowców, którzy ukończyli 18 rok życia, w barwach
klubów krajowych pod warunkiem posiadania zgody narodowej federacji i klubu
macierzystego.
2. Zgodę na start zawodnika obcokrajowca w barwach klubowych wyraża Komisja
Licencji PFŁS.
§4
1. Zawodnik po ukończeniu 40 lat (po osiągnięciu wieku senior A wg IDBF)
zamierzający dokonać zmiany przynależności klubowej informuje klub, że rezygnuje
z dalszego członkostwa i zgłasza akces do nowego klubu, którego barwy może
reprezentować po złożeniu wniosku o licencję przez nowy klub w terminie do 15.05.
danego roku.
2. Zawodnik, który uprawianie pływania na łodziach smoczych rozpoczął przed
ukończeniem 40 roku życia zamierzający dokonać zmiany barw klubowych informuje
na piśmie klub, którego jest członkiem o rezygnacji z członkostwa, z jednoczesnym
wskazaniem klubu, którego członkiem zamierza zostać.
3. Zarząd klubu, do którego zawodnik zamierza przejść jest obowiązany potwierdzić na
piśmie zamiar przyjęcia zawodnika na członka klubu.
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4. Zarząd klubu, do którego wpłynął wniosek zawodnika o zmianę przynależności
klubowej wraz z pisemnym potwierdzeniem klubu, do którego zawodnik przechodzi,
jest zobowiązany rozpatrzyć wniosek i udzielić zawodnikowi odpowiedzi w terminie
30 dni od otrzymania kompletnego wniosku.
5. W przypadku złożenia wniosku o zmianę przynależności klubowej bez pisemnego
potwierdzenia Klubu, do którego zawodnik zamierza przejść, wniosek pozostaje bez
rozpatrzenia. Wznowienie terminu 30 dni następuje z chwilą uzupełnienia wniosku.
6. Brak odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 4 uważa się za wyrażenie zgody
na zmianę przynależności klubowej.
7. W przypadku, 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.
8. Zmiana przynależności klubowej przez zawodnika, który nie ukończył 18 lat, jest
dozwolona za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
§5
1. Zmiana przynależności klubowej przez zawodnika w trybie określonym w § 4
i § 9 pkt 1. może nastąpić wyłącznie w okresie przewidzianym na zmiany barw
klubowych w Polskiej Federacji Łodzi Smoczych tj. 15.10 ÷ 15.04.
2. Wnioski o zmianę przynależności klubowej można składać w okresie wymienionym w
§ 5 pkt 1. Wnioski złożone wcześniej pozostają bez rozpatrzenia do dnia 15.10.
danego roku i od tego dnia w przypadku kompletnego wniosku zgodnego z § 4 pkt 2
i pkt 3 obowiązuje 30 dniowy okres na udzielenie odpowiedzi.
3. W przypadku nie złożenia kompletnego wniosku do dnia 15.04. danego roku wniosek
pozostaje bez rozpatrzenia do czasu zakończenia sezonu tj. 15.10. danego roku.
4. Klub, do którego przechodzi zawodnik musi wystąpić o licencję pozyskanego
zawodnika najpóźniej do 31.05. danego roku. Po tym terminie następuje zamknięcie
okresu potwierdzania zawodników, którzy zmienili barwy klubowe na dany sezon.
§6
1. Gdy zawodnik niepełnoletni wystąpi z wnioskiem o zmianę przynależności klubowej
w związku ze zmianą miejsca stałego pobytu przez jego rodziców lub opiekunów, klub
jest zobowiązany wyrazić zgodę na zmianę przynależności klubowej z zastosowaniem
§ 15.
§7
1. Zawodnika, który przestał być członkiem klubu w trybie określonym w § 4 ust. 7
obowiązuje roczna karencja od dnia otrzymania odpowiedzi o odmowie udzielenia
zgody na zmianę przynależności klubowej.
2. Karencja polega na zawieszeniu prawa do reprezentowania przez zawodnika barw
klubowych we wszystkich zawodach ujętych w kalendarzu PFŁS .
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§8
1. Zawodnik, który przez okres dwóch sezonów nie uczestniczył we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez PFŁS i jego członków, może startować w barwach
nowego klubu, nie powodując roszczeń ze strony klubu macierzystego.
§9
1. Zawodnik może być wypożyczony (zwolnienie okresowe) na sezon do innego klubu.
2. Wypożyczenie następuje na pisemny wniosek zawodnika (za zgodą rodziców - dotyczy
zawodników do 18 roku życia) i wymaga zgody klubu macierzystego. Wypożyczenie
musi być potwierdzone licencją na okres wypożyczenia.
3. Po zakończeniu zwolnienia okresowego zawodnik jest obowiązany powrócić do klubu,
z którego uzyskał zwolnienie i reprezentować barwy tego klubu.
4. W przypadku, gdy zawodnik zamierza na stałe zastać członkiem klubu, który
reprezentował w czasie zwolnienia okresowego, stosuje się przepisy ujęte w § 4.
§ 10
1. Klub, z którego odchodzi zawodnik (do lat 40) w wyniku zmiany przynależności
klubowej może żądać od klubu, do którego zawodnik przechodzi, ekwiwalentu za
wyszkolenie zawodnika.
2. Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika może być ustalony w formie rzeczowej lub
finansowej.
3. Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika ustalają zainteresowane kluby
w drodze porozumienia.
§ 11
1. Zmianę przynależności klubowej zawodnika potwierdza Komisja Licencji wystawiając
nową licencję.
§ 12
1. Klub nie może wszcząć postępowania dyscyplinarnego w stosunku do zawodnika, ani
orzec wykonania zawieszonej uprzednio kary dyscyplinarnej po złożeniu wniosku
o zmianę przynależności klubowej lub powstania przyczyn uzasadniających uzyskanie
zwolnienia okresowego.
2. W przypadku konieczności nałożenia kary dyscyplinarnej na zawodnika, w sytuacji
określonej w ust. 1, decyzje podejmuje Komisja dyscypliny i wychowania.
§ 13
1. Od decyzji i postanowień w zakresie zmiany przynależności klubowej i karencji
zainteresowanym przysługuje odwołanie.
2. Odwołanie wnosi się do Zarządu PFŁS, za pośrednictwem Komisji Licencji PFŁS
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
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3. Decyzje i postanowienia organu odwoławczego są ostateczne.
§ 14
1. O upływie określonych w niniejszym regulaminie terminów decyduje data stempla
pocztowego lub potwierdzenie na kopii pisma.
2. Zwrot przesyłki poleconej do adresata spowoduje uruchomienie procedury zgodnie
z § 4 pkt 4 Regulaminu.
§ 15
1. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Zarządowi PFŁS.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Polskiej Federacji Łodzi
Smoczych tj. 12. 09. 2013 r.
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