REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH
POLSKIEGO ZWIĄZKU ORIENTACJI SPORTOWEJ
Regulamin Zmiany Barw Klubowych PZOS określa zasady i tryb zmian przynależności
klubowej (zwanej dalej zmianą barw klubowych) zawodników zrzeszonych w klubach sportowych
będących członkami Polskiego Związku Orientacji Sportowej (PZOS) oraz zasady udziału
zawodników w zawodach objętych współzawodnictwem sportowym organizowanym przez PZOS.
1. Klub sportowy może być reprezentowany w zawodach objętych współzawodnictwem sportowym
organizowanym przez PZOS wyłącznie przez zawodnika, który jest jego członkiem i posiada
licencję PZOS dla zawodnika.
2. Zawodnik w jednym czasie może reprezentować tylko jeden klub sportowy będący członkiem
PZOS.
3. Zawodnik reprezentujący klub sportowy będący członkiem PZOS może reprezentować
zagraniczny klub sportowy, którego jest członkiem, wyłącznie w zawodach poza granicami kraju.
4. Zawodnik może zmienić barwy klubowe jeden raz w roku, pomiędzy 1 listopada a 15 marca roku
następnego. Dotyczy to także zawodników niezrzeszonych, którzy między 16 marca
a 31 października danego roku byli członkami klubu sportowego należącego do PZOS.
5. Zawodnik, który przestał być członkiem klubu sportowego należącego do PZOS i stał się
zawodnikiem niezrzeszonym może reprezentować barwy innego klubu będącego członkiem
PZOS
6. Zmiana barw klubowych poza tym okresem wymaga złożenia przez zawodnika pisemnego
wniosku do PZOS wraz z uzasadnieniem oraz zgody Zarządu PZOS.
7. Zmiana barw klubowych przez zawodnika jest możliwa po wykreśleniu go z listy członków klubu
sportowego (ustaniu członkostwa), dokonanego zgodnie ze statutem klubu.
8. Kopię decyzji o wykreśleniu z ewidencji członków klubu sportowego zawodnik lub klub przesyła
drogą elektroniczną lub listownie do Biura PZOS.
9. Klub nie może wszcząć postępowania dyscyplinarnego w stosunku do zawodnika oraz orzec
wykonania zawieszonej uprzednio kary dyscyplinarnej po złożeniu przez niego wniosku
o wykreślenie z listy członków klubu.
10. Wyłączna interpretacja Regulaminu Zmian Barw Klubowych PZOS przysługuje Zarządowi
Polskiego Związku Orientacji Sportowej.
11. Wszelkie sprawy sporne dotyczące zmiany barw klubowych przez zawodników rozstrzyga
Zarząd PZOS. Od decyzji Zarządu PZOS przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu
administracyjnego właściwego dla siedziby PZOS.
12. Ewidencję zmian barw klubowych zawodników prowadzi Biuro PZOS.
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Warszawa, 09.02.2020 r.
Prezes PZOS
/-/ Krzysztof Urbaniak

