REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH
Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach

Katowice,02.07.2019

Na podstawie Statutu Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach, Przepisów Kwalifikacyjnych ZPRP dla zawodników
oraz Regulaminu ZPRP Zmiany Barw Klubowych postanawia się, co następuje:
§1
Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie się:
1. ZPRP - Związek Piłki Ręcznej w Polsce
2. IHF – Międzynarodową Federację Piłki Ręcznej
3. EHF - Europejską Federację Piłki Ręcznej
4. KZBK - Komisarz Zmiany Barw Klubowych
5. KO ZPRP - Komisję Odwoławczą
6. ŚlZPR - Śląski Związek Piłki Ręcznej w Katowicach
7. KZBK ŚlZPR - Komisję Zmiany Barw Klubowych Śląskiego Związku Piłki Ręcznej;
8. KGiD ŚlZPR - Komisję Gier i Dyscypliny Śląskiego Związku Piłki Ręcznej;
9. Klub sportowy - jednostkę organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie kultury fizycznej.
10. Zawodnik zagraniczny - osobę nie posiadającą obywatelstwa polskiego.
11. Zawodnik, reprezentant Polski - osobę, która jest członkiem kadry narodowej w jakiejkolwiek
kategorii wiekowej, bądź też brała udział w oficjalnych zawodach IHF i EHF lub kwalifikacjach do
nich jako reprezentant Polski w ostatnich 2 sezonach.
12. Junior - zawodnik, który ukończył 15 lat i nie przekroczył 19 roku życia.
13. Umowa/kontrakt - umowę wiążącą zawodnika z klubem, którego barwy reprezentuje,
zawierającą postanowienia odnośnie wzajemnych praw i obowiązków klubu i zawodnika. Wzór
umowy - kontraktu stanowi załącznik nr 1.
14. Karta zgłoszenia - wydawane przez ZPRP - na zasadach przewidzianych przez prawo powszechne i
sportowe - zezwolenie dla zawodnika na uprawianie piłki ręcznej.
15. Licencja - wydawane przez ZPRP - na zasadach przewidzianych w regulaminach ZPRP - zezwolenie
dla zawodnika na reprezentowanie klubu sportowego w cyklu rozgrywkowym.
16. Sezon sportowy - okres od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca następnego roku.
17. Cykl rozgrywek prowadzonych systemem ligowym - okres sezonu sportowego, w którym
przeprowadza się wszystkie zawody mistrzowskie w jednej klasie rozgrywek od momentu ich
rozpoczęcia aż do ich zakończenia.
18. Cykl rozgrywek prowadzonych systemem pucharowym lub turniejowym – okres sezonu
sportowego obejmujący wszystkie zawody od eliminacji aż do wyłonienia zwycięzcy.
19. Transfer - definitywna zmiana barw klubowych.
20. Wypożyczenie - czasowa zmiana barw klubowych (transfer ograniczony w czasie).
21. Użyczenie szkoleniowe - umowa klubów podstawie § 17a Regulaminu.
22. Klasa rozgrywek - jeden ze szczebli w hierarchii rozgrywek ligowych w piłce ręcznej w Polsce.
23. Kategoria rozgrywek - rodzaj rozgrywek lub cykl rozgrywek uwzględniający wiek zawodników.
24. Zawodnik - dotyczy to w równej mierze zawodników jak i zawodniczek.
25. Wiek zawodnika - wiek osiągnięty przez niego w danym sezonie sportowym.

§2
1. Każdy zawodnik, niezależnie od wieku, ma prawo do zmiany barw klubowych przed rozpoczęciem
sezonu sportowego, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. W trakcie cyklu rozgrywek, a po terminie wg § 20.2 zmiany barw klubowych może dokonać:
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a. zawodnik w wieku seniora - tylko do zespołu uczestniczącego w wyższej klasie rozgrywek
seniorów, a do zespołu uczestniczącego w równorzędnej lub niższej klasie rozgrywek
seniorów, jeżeli do czasu transferu nie brał udziału w żadnych zawodach;
b. zawodnik w wieku do lat 19:
 który jest członkiem zespołu juniorów, tylko do zespołu uczestniczącego w
rozgrywkach superligi, I i II ligi seniorów,
 który jest członkiem zespołu uczestniczącego w rozgrywkach I i II ligi, tylko do zespołu
uczestniczącego w wyższej klasie rozgrywek,
 może być transferowany do zespołu uczestniczącego w równorzędnej lub niższej
klasie rozgrywek, jeżeli do czasu transferu nie brał udziału w żadnych zawodach,
3. W trakcie całego cyklu rozgrywek zmiany barw klubowych na zasadach niniejszego
regulaminu z wyłączeniem zapisów § 20.1, § 20.2 oraz § 22 może dokonać każdy zawodnik,
którego kontrakt sportowy został prawomocnie rozwiązany z przyczyn leżących po stronie
klubu. Także w przypadku, gdy klub macierzysty wycofał się z rozgrywek, uległ likwidacji lub
ogłosił upadłość albo utracił członkostwo ZPRP. Na wniosek nowego klubu zawodnika KZBK
wydaje Świadectwa Transferu z urzędu.
4. Zawodnicy mogą zmieniać barwy klubowe z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym
Regulaminie.
5. Zawodnik, niezależnie od wieku, ukarany dyskwalifikacją lub dyskwalifikacją w zawieszeniu, nie
ma prawa do zmiany barw klubowych w okresie biegu kary lub zawieszenia jej wykonania.

§3
1. Zarząd Śl.ZPR powołuje Komisję Zmiany Barw Klubowych Śl.ZPR, do zadań której należy
podejmowanie decyzji w sprawie zmiany barw klubowych przez zawodnika, a także nadzór nad
prawidłowością procedury transferowej oraz rozstrzyganie powstałych w związku z tym sporów.
W imieniu KZBK Śl.ZPR działa Przewodniczący Komisji.
2. Do kompetencji KZBK Śl.ZPR należą sprawy zmiany barw klubowych zawodników w rozgrywkach
młodzieżowych oraz w IV i niższych klasach rozgrywek seniorów pomiędzy klubami
zarejestrowanymi w Śl.ZPR w Katowicach.
§4
1. Od decyzji KZBK Śl.ZPR służy stronom prawo wniesienia odwołania do Zarządu Śl.ZPR. Odwołanie
wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia lub doręczenia decyzji KZBK Śl.ZPR. Zarząd Śl.ZPR
rozpatruje odwołania bez zbędnej zwłoki.
2. W przypadku odrzucenia protestu przez Zarząd ŚlZPR strona ma prawo wnieść odwołanie do
Komisji Odwoławczej ZPRP w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji wraz z równoczesnym
wpłaceniem kaucji w wysokości określonej w Regulaminie dyscyplinarnym ZPRP.
§5
1. Warunkiem niezbędnym dla dokonania zmiany barw jest umieszczenie zawodnika na liście
transferowej prowadzonej przez Śl.ZPR.
2. Za umieszczenie zawodnika na liście transferowej pobiera się opłatę, która będzie określona w
uchwalanym corocznie przez Zarząd Śl.ZPR wykazie opłat związanych ze zmianą przynależności
klubowej. Wykaz opłat stanowi załącznik nr 5.
§6
1. Zawodnik może wystąpić do ŚL.ZPR z wnioskiem o umieszczenie go na liście transferowej, o ile
nie posiada ważnej umowy-kontraktu z klubem lub wiążąca go umowa-kontrakt wygasa albo
ulega rozwiązaniu przed rozpoczęciem następnego cyklu rozgrywkowego. Koszt wpisu ponosi
zawodnik. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2.
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2. Zawodnik składający wniosek, o którym mowa wyżej może przedłożyć oświadczenie klubu,
którego barwy ostatnio reprezentował - stwierdzające, że spełnione są wskazane w ust. 1
warunki do umieszczenia zawodnika na liście transferowej. Klub zobowiązany jest wydać takie
oświadczenie na prośbę zawodnika w terminie 7 dni od daty jej otrzymania oraz może dołączyć
zastrzeżenia odnośnie umieszczenia na liście transferowej, wskazując jednocześnie fakty
uzasadniające te zastrzeżenia.
3. Decyzję o wpisaniu zawodnika na listę transferową podejmuje KZBK Śl.ZPR.
4. Decyzja o odmowie wpisu powinna zawierać uzasadnienie i jest doręczona zawodnikowi z
urzędu.
5. Zawodnik związany z klubem umową - kontraktem może zostać wpisany na listę transferową
jedynie na wniosek i koszt klubu. Wzór stanowi załącznik nr 2a.
6. Przepisy ustępów 1 - 5 stosuje się odpowiednio.
§7
Zawodnik, który nie ukończył 18 lat może wystąpić o zmianę przynależności klubowej wyłącznie za
pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
§8
1. W terminie do 31 sierpnia każdego roku umieszczenia zawodnika na liście transferowej wymaga
opłaty podstawowej (załącznik nr 5).
2. Po 31 sierpnia każdego roku umieszczenie zawodnika na liście transferowej wymaga opłaty
zwiększonej (załącznik nr 5).

§9
Transfery zawodników zagranicznych leżą wyłącznie w kompetencjach KZBK ZPRP.

1.
2.
3.

4.

§ 10
Dokumentem potwierdzającym zmianę barw klubowych zawodnika jest Świadectwo Transferu.
Strony mogą również zawrzeć umowy transferową. Wzór umowy transferowej stanowi załącznik
nr 3. Wzór Świadectwa Transferu stanowi załącznik nr 4a.
Prawo do występowania z wnioskiem o wydanie Świadectwa Transferu przysługuje klubowi, do
którego zamierza się przenieść zawodnik. Kopię tego wniosku należy przesłać jednocześnie do
KZBK Śl.ZPR. Wzór wniosku stanowi załącznik 4b.
Klub zwalniający zawodnika wystawia Świadectwo Transferu podpisane przez uprawnione do
tego osoby w ciągu 15 dni od daty otrzymania wniosku; dopuszczalne jest przesłanie tego
dokumentu e-mailem, pocztą, faksem lub w inny równorzędny sposób pod warunkiem
posiadania dowodu jego nadania.
W przypadku odmowy wydania Świadectwa Transferu, pisemną informację o tym należy - pod
rygorem utraty uprawnień - przesłać nie później niż w ciągu 15 dni od daty otrzymania wniosku
do klubu, który wystąpił z wnioskiem o transfer oraz do KZBK Śl.ZPR. Informacja ta winna także
zawierać uzasadnienie odmowy wystawienia Świadectwa Transferu.
Kluby mogą odmawiać wystawienia świadectwa jeżeli:
a. zawodnik opuszczający klub nie wywiązał się ze swych obowiązków względem klubu
określonych w zawartym z tym klubem kontrakcie;
b. istnieją niezgodności dotyczące ekwiwalentu za wyszkolenie, o ile nie są sprzeczne z
zapisem §11 oraz załącznika nr 5;
c. istnieje dyskwalifikacja lub będące w toku postępowanie dyscyplinarne przeciwko
zawodnikowi.
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5. Oryginał świadectwa należy przesłać do KZBK Śl.ZPR celem zatwierdzenia, które następuje po
otrzymaniu przez KZBK Śl.ZPR kopii wpłat należnych sum do Śl.ZPR.
6. Jeśli klub występujący z wnioskiem nie otrzyma w ciągu 15 dni pisemnej odpowiedzi, tj.
Świadectwa lub odmowy jego wydania, bądź ta odmowa jest nieuprawniona to ma on prawo
wystąpić do KZBK Śl.ZPR z wnioskiem o wydanie Świadectwa Transferu.
a. Komisja w ciągu 14 dni od złożenia wniosku podejmuje decyzję o zmianie barw klubowych
zawodnika obliczając ew. sumę ekwiwalentu na rzecz klubu macierzystego pomniejszoną
o 10% marży na rzecz Śl.ZPR i wystawia Świadectwo Transferu.
b. Zatwierdzenie Świadectwa następuje po otrzymaniu przez KZBK Śl.ZPR kopii wpłat
należnych sum do klubu macierzystego i Śl.ZPR.
7. Zawodnik zmieniający barwy klubowe musi być wyrejestrowany i ponownie zarejestrowany przez
odpowiednie WZPR.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

§11
Klub przekazujący zawodnika ma prawo do ekwiwalentu za wyszkolenie z zastrzeżeniem ust. 2
w następujących przypadkach:
a. za zawodnika posiadającego ważny kontrakt obejmujący co najmniej kolejny sezon (w tym
przypadku wysokość ekwiwalentu kluby ustalają na drodze negocjacji);
b. za zawodnika kontraktowego (po zakończonym kontrakcie) - do końca roku, w którym
kończy 23 lata;
c. za zawodnika nie posiadającego kontraktu - do końca roku, w którym kończy 20 lat;
Klubowi ekwiwalent za wyszkolenie nie przysługuje w następujących przypadkach:
a. za zawodnika, którego prawa transferowe - w wyniku zawartej umowy - przekazano
innym podmiotom, za wyrażoną w formie pisemnej zgodą tegoż zawodnika (prawo do
przekazania praw transferowych przysługuje jedynie w przypadku posiadania ważnego
kontraktu zawodnika z klubem macierzystym).
b. za zawodnika nie posiadającego kontraktu w wieku poniżej 14 lat,
c. za zawodnika w sytuacji, kiedy jego klub macierzysty wycofał drużynę z rozgrywek,
uległ likwidacji lub ogłosił upadłość albo utracił członkostwo ZPRP.
Ekwiwalent za wyszkolenie ucznia/absolwenta SMS podlega regulacjom wynikającym z podjętej
w tej sprawie Uchwały Zarządu ZPRP.
Zarząd Śl.ZPR corocznie zatwierdza wykaz obowiązujących opłat transferowych. Załącznik nr 5.
Ekwiwalent za wyszkolenie może być zażądany tylko podczas procedury transferowej (najpóźniej
przy wydawaniu Świadectwa Transferu).
Klub przejmujący zawodnika winien uregulować wszelkie zobowiązania wynikające z regulaminu
na rzecz klubu przekazującego i Śl.ZPR przed akceptacją Świadectwa Transferu. Jeżeli
zainteresowane kluby uzgodnią płatność w ratach to zakończenie płatności musi nastąpić przed
zakończeniem sezonu rozgrywkowego.
Nie wywiązywanie się z ustaleń transferowych przez klub przejmujący zawodnika upoważnia jego
były klub do wystąpienia z wnioskiem do KZBK o cofnięcie świadectwa transferu. KZBK, w
terminie 14 dni od otrzymania wniosku i po uprzednim stwierdzeniu zasadności roszczenia
byłego klubu zawodnika, cofa świadectwo transferu, co jest równoznaczne z zawieszeniem z
urzędu praw zawodnika do udziału w zawodach oraz może nałożyć na klub przejmujący
zawodnika karę finansową.
Nie uregulowanie przez klub przejmujący zawodnika do końca sezonu rozgrywkowego całości
zobowiązań wynikających z umowy transferowej skutkuje anulowaniem transferu i pozbawia ten
klub prawa do zgłoszenia roszczeń wobec klubu macierzystego o zwrot dokonanych wpłat z
tytułu umowy transferowej.

1. Klub zamierzający zawrzeć umowę z:

§ 11a.
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1) zawodnikiem, którego obowiązuje umowa z innym klubem, w tym wypożyczenia, jest
zobowiązany poinformować ten klub na piśmie o swoim zainteresowaniu przed
rozpoczęciem negocjacji z zawodnikiem,
2) zawodnikiem do 21 roku życia, którego obowiązuje umowa z innym klubem, w tym
również wypożyczenia lub szkoleniowego użyczenia zawodnika, jest zobowiązany
poinformować ten klub na piśmie o swoim zainteresowaniu przed rozpoczęciem
negocjacji z zawodnikiem oraz o warunkach złożonej oferty.
2. Zawodnik jest zobowiązany do pisemnego poinformowania klubu, z którym ma obowiązująca
umowę, o rozpoczęciu negocjacji, o których mowa w ust. 1.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje niezależnie od osoby, która w imieniu lub na
rzecz klub zamierzającego zawrzeć umowę podejmuje się czynności prawnych i faktycznych
zmierzających do zawarcia przez Klub umowy z zawodnikiem.
4. Naruszenie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 1, stanowi wykroczenie
dyscyplinarne.
1.

2.
3.

4.

§12
Kontrakt podpisany pomiędzy zawodnikiem i klubem winien być realizowany przez obie strony
zgodnie z podpisanymi zasadami. Opóźnienie wypłaty wynagrodzenia ponad 2 miesiące jest dla
zawodnika powodem do wyznaczenia ostatecznego terminu zaległej płatności, nie krótszego niż
14 dni od daty złożenia wniosku.
Jeżeli w wyznaczonym terminie płatność nie zostanie zrealizowana to zawodnik ma prawo
wystąpić do KZBK o rozwiązanie kontraktu.
KZBK po weryfikacji sprawy podejmuje decyzję o rozwiązaniu kontraktu, a zawodnik uzyskuje
status zawodnika amatora i po uprawomocnieniu decyzji może zmienić barwy klubowe na
zasadach niniejszego regulaminu do klubu zarejestrowanego w Śl.ZPR na zasadach niniejszego
regulaminu z wyłączeniem zapisów § 8, § 11.1.b i c.
Na wniosek nowego klubu zawodnika KZBK wydaje Świadectwa Transferu z urzędu.

§ 13
Po upływie okresu 12 miesięcy od wygaśnięcia ostatniego kontraktu pomiędzy zawodnikiem a klubem
zawodnik automatycznie staje się zawodnikiem amatorem.
§ 14
Zawodnik traktowany jest jako ligowy jeżeli do dnia 31 stycznia danego cyklu rozgrywek rozegrał co
najmniej jedno spotkanie, a po 31 stycznia, w zakończonym sezonie rozegrał co najmniej 50% + 1
spotkań w całym cyklu rozgrywek (patrz jednak uwaga nr „b” i „c” w załączniku nr 5).
§ 15
1. W przypadku połączenia się sekcji piłki ręcznej dwóch klubów (lub przekazania sekcji do innego
klubu) prawa transferowe zawodników, którzy nie podpiszą karty zgłoszenia należą do nowego
klubu wg statusu zawodniczego, jaki posiadali w momencie połączenia.
2. Takie same zasady obowiązują w przypadku przekazania drużyny do innego klubu.
3. Połączenie bądź przekazanie sekcji albo drużyny może nastąpić wyłącznie pomiędzy klubami
zarejestrowanymi w Śl.ZPR.
§ 16
WYPOŻYCZENIE
1. Kluby mają prawo do wypożyczania swoich zawodników jedynie w przypadku posiadania
ważnego kontraktu zawodnika z klubem macierzystym.
2. Zawodnik reprezentujący dany klub jako wypożyczony nie może być przez ten klub wypożyczony
kolejnemu klubowi.
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3. Termin wypożyczenia nie może przekraczać czasu trwania - pozostającego cały czas w mocy pierwotnego kontraktu pomiędzy zawodnikiem a jego klubem macierzystym.
4. Warunkiem zatwierdzenia do rozgrywek wypożyczonego zawodnika jest dostarczenie do Śl.ZPR
świadectwa transferu z oznaczoną data wypożyczenia oraz wniesienie opłat zgodnie z
regulaminem. Strony mogą również zawrzeć umowę transferu czasowego zawartego pomiędzy
zainteresowanymi klubami.
5. Ustanie warunków wypożyczenia powoduje automatyczny powrót zawodnika do klubu
macierzystego. Na wniosek klubu macierzystego KZBK wyda Świadectwo Transferu. W tym
przypadku nie pobiera się opłat transferowych. Decyzję o wyrażeniu zgody na reprezentowanie
klubu macierzystego w sezonie rozgrywkowym wydaje KGiD Śl.ZPR na wniosek klubu.
6. Przedłużenie transferu wypożyczenia do tego samego klubu nie wymaga opłat transferowych.

1.

2.
3.
4.
5.

§ 17
SZKOLENIOWE UŻYCZENIE ZAWODNIKA
Na podstawie „Porozumienia o szkoleniowym użyczeniu zawodnika”, zawartego pomiędzy
zainteresowanymi klubami i obowiązującego wyłącznie do końca danego sezonu rozgrywkowego,
zawodnik może bez zmiany barw klubowych występować w:
a. rozgrywkach dowolnej klasy rozgrywek jeśli zawodnik/czka jest w wieku juniora a jego
klub macierzysty uczestniczy w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski Juniorów.
Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące danego zawodnika wymaga potwierdzenia
przez KZBK i może być zawierane wyłącznie raz w sezonie rozgrywkowym.
Prawo decyzji co do udziału zawodników w zawodach w barwach klubów będących stronami
porozumień, z uwzględnieniem postanowień zawartych odpowiednio w ust. 4 i 5, należy do
klubów macierzystych tych zawodników.
Prawo decyzji co do udziału zawodników w zawodach w barwach klubów będących stronami
porozumień, z uwzględnieniem postanowień zawartych odpowiednio w ust. 5, należy do
klubów macierzystych tych zawodników.
Zawodnik użyczony, o którym mowa w ust. 1 pkt a, może wystąpić w jednym dniu wyłącznie w
jednych zawodach.

§ 18
Zwolnienie zawodnika w przypadku podjęcia przez zawodnika nauki w szkole wyższej może nastąpić po
podpisaniu pomiędzy zainteresowanymi klubami umowy transferowej definitywnej lub wypożyczenia na
zasadach n/Regulaminu.
§ 19
1. Zmiana barw klubowych przez zawodnika ucznia/absolwenta SMS podlega odrębnym regulacjom
wynikającym z podjętej w tej sprawie Uchwały Zarządu ZPRP.
2. Zmiana barw klubowych przez zawodnika kadry narodowej podlega zawiadomieniu pionu
wyszkolenia Śl.ZPR i ZPRP. Obowiązek zawiadomienia ciąży na klubie przekazującym.
§ 20
1. Zawodnik, po rozegraniu chociaż jednego spotkania w klubie w ciągu jednego cyklu
rozgrywkowego może dokonać zmiany barw między klubami tylko raz.
2. Ostateczny termin zgłoszenia (patrz § 10.2) dla potwierdzenia zmiany barw klubowych w trakcie
sezonu upływa z dniem 10 lutego każdego roku (z wyłączeniem transferów zawodnikówjuniorów na terenie jednego województwa).
§ 21
1. Jeśli na zawodnika, którego dotyczy wniosek o dokonanie transferu zostały nałożone sankcje
dyscyplinarne będące w mocy w czasie, gdy wniosek ten wpłynął lub, gdy wobec niego toczy się
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postępowanie dyscyplinarne, to klub w gestii, którego zawodnik ten się znajduje nie może
wystawić świadectwa transferu. Jeśli klub występujący z wnioskiem ma wątpliwości co do
zasadności sankcji nałożonych na zawodnika to może się on zwrócić o wyjaśnienie tego do KGiD
Śl.ZPR.
2. Zawodnik w stosunku, do którego toczy się postępowanie dyscyplinarne lub, na którego
nałożono karę dyskwalifikacji, może dokonać zmiany barw klubowych po wygaśnięciu
zastosowanych wobec niego sankcji.
§ 22
Zawodnik w jednym cyklu rozgrywkowym może uczestniczyć w zawodach w barwach nie więcej niż
dwóch klubów.
§ 23
1. Listę zawodników zgłaszanych przez kluby do gry w sezonie rozgrywkowym kluby przedkładają do
ŚlZPR nie później niż w terminach wynikających z regulaminów poszczególnych rozgrywek.
2. Do wskazanej w ust. 1 listy w terminie do dnia 30 września każdego roku klub – pod rygorem
utraty uprawnień - jest zobowiązany dołączyć listę zawodników kontraktowych..
§ 24
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi regulaminem stosowany będzie odpowiednio regulamin
ZPRP Zmiany Barw Klubowych.
1.

2.
3.
4.

§ 25
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje w kolejności:.
 Komisji Zmian Barw Klubowych Śl.ZPR
 Zarządowi Śl.ZPR, którego decyzje są ostateczne
Strona niezadowolona wnosząc odwołanie od decyzji zobowiązana jest wpłacić kaucję w terminie
odwołania (zgodnie z załącznikiem nr 5).
W przypadku odrzucenia odwołania kaucja przepada na rzecz Śl.ZPR, a w razie jego
uwzględnienia podlega zwrotowi.
Wszelkie naruszenia postanowień niniejszego regulaminu podlegają karze zgodnie z przepisami
Śl.ZPR dotyczącymi kar pieniężnych i porządkowych.

§ 26
Niniejsze przepisy uchwalone przez Zarząd Śl.ZPR obowiązują od dnia 03.07.2019 roku i muszą być
bezwzględnie przestrzegane przy zawieraniu od powyższego terminu umów pomiędzy klubami i
zawodnikami z ważnością od sezonu 2019/20.
§ 27
Dla umów dotychczasowych - biegną one bez zmian, aż do zakończenia, zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu ich zawarcia.
Załączniki:
1. Umowa/kontrakt,
2. Wniosek o umieszczenie zawodnika niekontraktowego na liście transferowej,
2a. Wniosek o umieszczenie zawodnika kontraktowego na liście transferowej,
3. Wzór umowy transferowej,
4a. Wzór świadectwa transferowego,
4b. Wzór wniosku o wydanie świadectwa transferowego,
5. Odpłatności transferowe

