Regulamin zgłaszania zawodnika do udziału we
współzawodnictwie sportowym PZT i zmiany jego przynależności
klubowej
Podstawami prawnymi niniejszego Regulaminu są:
▪ Art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857)
z późn. zm.
▪ Art. 9 lit. h Statutu Polskiego Związku Tenisowego,
▪ Uchwała Zarządu PZT z dnia 23 października 2007 ze zmianami uchwalonymi
11 stycznia 2011r., 18 października 2011r., 21 stycznia 2016r., 17 listopada 2017r.
oraz 23 stycznia 2019r.
Rozdział I - Przepisy ogólne
1.

2.
3.

4.
5.

6.

W rozumieniu niniejszego regulaminu tenisistą jest zawodnik uprawiający
systematycznie dyscyplinę sportową tenis i biorący udział we współzawodnictwie
organizowanym przez PZT, WZT i kluby.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o klubie tenisowym rozumie się przez to każdy
podmiot prowadzący działalność sportowo-szkoleniową w tenisie.
W zawodach objętych systemem współzawodnictwa PZT i WZT mogą brać udział
jedynie zawodnicy zgłoszeni, potwierdzeni i uprawnieni do gry zgodnie z niniejszym
regulaminem.
Za zgodą macierzystego klubu zawodnik może reprezentować inne organizacje
sportowe w zawodach nie objętych systemem współzawodnictwa PZT.
Klub może podpisać z zawodnikiem (lub prawnymi opiekunami zawodnika,
w przypadku, gdy jest niepełnoletni) umowę cywilno-prawną, określającą świadczenia
klubu w stosunku do zawodnika oraz wysokość lub zasady naliczania ekwiwalentu
w przypadku zmiany barw klubowych. Umowa musi być ekwiwalentna, tzn. nie może
w sposób rażący odbiegać od wartości wzajemnych świadczeń stron.
Licencja - wydane przez PZT w drodze decyzji, zezwolenie dla zawodnika na udział
w systemie współzawodnictwa oraz innych akcjach i programach PZT.
Rozdział II - Tryb i zasady rejestracji i potwierdzania zawodników do udziału we
współzawodnictwie PZT i WZT

Zawodnik może brać udział we współzawodnictwie sportowym PZT i WZT wtedy
gdy zostają spełnione następujące warunki:
• zawodnik posiada profil w systemie Tenis Polski On-line (TPO); w celu rejestracji
do TPO zawodnik lub ustawowy przedstawiciel zawodnika (w przypadku, gdy jest
niepełnoletni) winien wypełnić i wysłać on-line formularz zgłoszeniowy, dostępny
na stronie http://portal.pzt.pl;
• zawodnik wniesie opłatę z tytułu licencji zawodniczej na dany sezon
klasyfikacyjny.
2.
Rejestracja do systemu TPO jest możliwa w ciągu całego sezonu klasyfikacyjnego tj.
od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
3.
Zawodnik nie może reprezentować barw więcej niż jednego klubu w tym samym
sezonie klasyfikacyjnym w kraju z wyjątkiem sytuacji kiedy:
1.

1) przeniesienie z urzędu (administracyjnie)
✓ zawodnik uzyskał zwolnienie z klubu na skutek likwidacji sekcji tenisowej;
✓ klub, który zawodnik reprezentował, utracił licencję klubową (nie dotyczy
przypadku umowy cywilno-prawnej);
✓ w sytuacji, gdy występuje jako zawodnik wypożyczony do innego klubu do
rozgrywek drużynowych;
2) na podstawie decyzji Zarządu PZT:
✓ rodzice (ustawowi przedstawiciele) zawodnika niepełnoletniego zmienili miejsce
stałego zamieszkania;
✓ podjął naukę poza miejscem zamieszkania w systemie stacjonarnym;
✓ w innych uzasadnionych przypadkach.
W każdym z tych przypadków zawodnik lub jego prawny opiekun pisemnie
powiadamia PZT i przesyła stosowne zaświadczenia.
4.

5.
6.

W przypadku obowiązywania umowy cywilno-prawnej zawodnika z klubem,
warunkiem skorzystania zawodnika z możliwości określonej powyżej, jest
rozwiązanie umowy i przedstawienie przez zawodnika oświadczenia o nieposiadaniu
umowy z dotychczasowym klubem.
Zawodnik w jednym sezonie może mieć licencję w barwach tylko jednego klubu, poza
sytuacjami wymienionymi w punkcie 3.
Zawodnik innej narodowości może być członkiem klubu i reprezentować jego barwy
zgodnie z zasadami tego regulaminu oraz regulaminu rozgrywek drużynowych PZT.
Rozdział III - Zasady i tryb zmiany przynależności klubowej/statusu zawodników

1.
2.

3.

4.
5.

Zmiana barw klubowych może nastąpić w okresie nabywania licencji na nowy sezon
rozgrywkowy.
Zmiana barw klubowych następuje wraz ze złożeniem wniosku o wydanie licencji.
Złożenie takiego wniosku musi być poprzedzone rozwiązaniem umowy
cywilnoprawnej z poprzednim klubem na zasadach określonych w umowie, o ile taka
została zawarta.
Macierzystemu klubowi zawodnika, przysługuje ekwiwalent pieniężny z tytułu
poniesionych kosztów za jego wyszkolenie w przypadku posiadania podpisanej
z zawodnikiem lub ustawowymi przedstawicielami nieletniego zawodnika umowy
cywilnoprawnej. Wysokość ekwiwalentu określa umowa. Za uiszczenie ekwiwalentu
odpowiedzialny jest zawodnik (ustawowi przedstawiciele zawodnika nieletniego),
który podpisał umowę.
Zawodnik, który we wniosku o licencję złoży oświadczenia niezgodne z prawdą, może
być pozbawiony licencji do momentu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
W związku ze zmianą statusu zawodnika, obowiązują opłaty zgodnie z Regulaminem
finansowym PZT.
✓ w przypadku kiedy zawodnik dokonuje zmiany statusu z zawodnika klubowego
na niestowarzyszonego, a następnie w okresie 2 lat ponownie na klubowego,
obowiązują opłaty za zmianę barw klubowych z uwzględnieniem rankingu
zawodnika w momencie pierwszej zmiany.
Rozdział IV - Zwolnienie zawodnika z klubu

1.

Zwolnienie zawodnika z klubu bez jego zgody może nastąpić w wyniku decyzji
dyscyplinarnej, z powodu rażącego nieprzestrzegania przez niego zasad określonych
w Statucie, Regulaminie Klubu lub PZT. Klub zobowiązany jest do wysłania pisma
zwalniającego zawodnika do PZT i WZT z podaniem przyczyn zwolnienia. W takim
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2.

przypadku Komisja Dyscyplinarna PZT może podjąć uchwałę o cofnięciu licencji
zawodnikowi.
Zwolnienie zawodnika na jego wniosek (zaprzestanie uprawiania tenisa zawodniczo)
może nastąpić w każdej chwili. Zawodnik posiadający umowę cywilnoprawną
z klubem zobowiązany jest wówczas do jej rozwiązania.
Rozdział V - Wypożyczenie zawodnika

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Wypożyczenia zawodnika można dokonać na potrzeby rozgrywek drużynowych
w edycji letniej.
Celem uzyskania prawa do uczestnictwa w rozgrywkach DMP na zasadach zawodnika
wypożyczonego klub pozyskujący zawodnika zwraca się pisemnie do klubu
macierzystego o wyrażenie zgody oraz dokonuje regulaminowych opłat na rzecz PZT.
Termin zgłoszeń zawodników wypożyczonych:
1 kwietnia – młodzieżowe
1 czerwca – kobiety i mężczyźni.
Wypożyczenie na potrzeby rozgrywek młodzieżowych jest dozwolone w ramach
regionu.
Klub może wypożyczyć do rozgrywek dowolną liczbę zawodników, ale w meczu
może wystąpić tylko jeden zawodnik.
Wypożyczenie nie dotyczy zawodników obcokrajowców.
Kluby mają prawo do wypożyczenia swoich zawodników na czas określony
w umowie zawartej pomiędzy klubem, a zawodnikiem.
Warunkiem zatwierdzenia do rozgrywek wypożyczonego zawodnika jest dostarczenie
do PZT wniosku o wydanie licencji dla zawodnika wypożyczonego zgodnie
z regulaminem rozgrywek drużynowych.
PZT przyznaje licencję dla zawodnika wypożyczonego, uprawniającą do gry
w rozgrywkach drużynowych.

Rozdział VI - Zasady przyznawania punktów bonusowych klubom i województwom
1.

2.

W przypadku wypożyczenia zawodnika oraz przeniesienia z urzędu, punkty bonusowe
do klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej zalicza się zawsze klubowi macierzystemu
w roku, w którym nastąpiła zmiana.
Punkty bonusowe zawodników niestowarzyszonych przyznawane są województwom,
na terenie których zawodnicy są zameldowani.
Rozdział VII - Karencja

1.

2.
3.
4.
5.

W przypadku gdy zawodnik wystąpi z wnioskiem o wydanie licencji do nowego klubu
lub gdy zwalnia się z klubu bez zmiany przynależności klubowej, a nie ma
rozwiązanej umowy cywilno-prawnej z klubem macierzystym i nie może dojść do
porozumienia, może wystąpić o udzielenie karencji.
Karencja rozpoczyna się dnia wystąpienia o udzielenie karencji i trwa do zakończenia
kolejnego, drugiego sezonu klasyfikacyjnego.
Karencja polega na zawieszeniu prawa do reprezentowania barw klubowych we
wszystkich zawodach sportowych, również na zasadzie zawodnika wypożyczonego.
Zawodnik objęty karencją nie ma prawa do startu w zawodach mistrzowskich
organizowanych przez PZT i WZT.
Karencja zostaje cofnięta po uregulowaniu zobowiązań finansowych przez zawodnika.
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Rozdział VIII - Zasady i tryb składania odwołań
1.
2.

Od decyzji PZT przysługuje odwołanie do Zarządu PZT.
Od decyzji Zarządu Polskiego Związku Tenisowego przysługuje skarga do
wojewódzkiego sądu administracyjnego właściwego dla siedziby PZT.

Rozdział IX – Przepisy porządkowe i końcowe
1.
2.

Interpretacja Regulaminu przysługuje Zarządowi Polskiego Związku Tenisowego.
Regulamin niniejszy ze zmianami uchwalonymi przez Zarząd PZT 17 listopada 2017
r. wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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