Uchwała
Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders
z dnia 27.10.2018 roku
w sprawie zasad reprezentowania i zmiany barw klubowych przez
zawodników uczestniczących w zawodach organizowanych przez
Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders i jego organizacje członkowskie.
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§ 1.
Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders zrzesza kluby i ich zawodników na
podstawie złożonych pisemnych deklaracji.
Każdy zawodnik chcący brać udział w rywalizacji sportowej organizowanej
przez Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders (dalej Stowarzyszenie) powinien
być zrzeszony w Stowarzyszeniu i mieć opłaconą roczną licencję zawodniczą
wg aktualnej tabeli opłat.
Zawodnik zrzeszony w Stowarzyszeniu powinien posiadać kartę zawodniczą
wg. wzory z załącznika nr 1 do uchwały.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania aktualnej karty zawodniczej
na zawodach organizowanych przez Stowarzyszenie.
Wyjątek stanowią zawodnicy biorący udział w rywalizacji na podstawie licencji
jednorazowych opłacane na dane zawody.

§ 2.
1. Zawodnik może reprezentować w zawodach cheerleaders wyłącznie ten klub,
w którym jest zrzeszony.
2. Zawodnik, który uzyskał zgodę Stowarzyszenia na wyjazd do klubu
zagranicznego (uczelni, szkoły), może reprezentować klub zagraniczny
(uczelnię, szkołę) oraz klub sportowy reprezentowany przed wyjazdem.
3. W uzasadnionych przypadkach zawodnik może reprezentować w zawodach
krajowych Stowarzyszenie.
§ 3.
1. Zmiana barw klubowych może być dokonywana w okresie od 1 września do
31 grudnia danego roku.
2. Dopuszcza się zmianę barw klubowych w innym terminie niż wskazany w § 3
ust. 1 w przypadku:
a. porozumienia się stron tj. zainteresowanych klubów i zawodnika,
b. gdy jest to szczególnie uzasadnione względami szkoleniowymi, pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody zainteresowanego zawodnika,
na mocy decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 4.
1. W okresie, o którym mowa w § 3. ust.1, zawodnik może zmienić barwy
klubowe:
a. na własną prośbę, jeżeli wyrazi na to zgodę zarząd klubu, którego
zawodnik jest członkiem, w oparciu o pisemny wniosek klubu do
którego zawodnik zamierza się przenieść wraz z prośbą
zainteresowanego zawodnika,
b. jeżeli zawodnik zmienia szkołę, a nowa szkoła związana jest z klubem
sportowym.
2. Zawodnika niepełnoletniego reprezentuje przedstawiciel ustawowy.
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§ 5.
Klub macierzysty, do którego wpłynął pisemny wniosek zainteresowanego
klubu wraz z prośbą zawodnika o zmianę barw klubowych, zobowiązany jest
w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku rozpatrzyć
wniosek i wydać decyzję w sprawie zmiany barw klubowych przez zawodnika.
W przypadku nie wydania przez klub macierzysty decyzji, o której mowa w
§ 5 ust. 1 w zastrzeżonym terminie, uznaje się, że klub macierzysty wyraził
zgodę na zmianę barw klubowych zgodnie z wnioskiem zainteresowanego
klubu i prośby zawodnika.
W przypadku decyzji o odmowie wyrażenia zgody na zmianę barw klubowych
zawodnika, zainteresowanemu przyjęciem zawodnika klubowi przysługuje
odwołanie na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
W sytuacji braku porozumienia pomiędzy klubami, zawodnika zmieniającego
klub obowiązuje okres 1 roku karencji.

§ 6.
Klub macierzysty może żądać od zainteresowanego zmianą barw klubowych
Klubu ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika tylko w przypadku, gdy
zawodnik jest jego wychowankiem.
Za wychowanka uważa się zawodnika, który:
a. nie ukończył 18 roku życia i był zrzeszony w klubie macierzystym co
najmniej 2 pełne lata kalendarzowe lub
b. nigdy nie był zrzeszony w innym klubie niż macierzysty.
Klub macierzysty może zrezygnować z należnego ekwiwalentu w formie
pisemnej.
Ustala się maksymalną wysokość należnego ekwiwalentu zgodnie z tabelą nr
2 stanowiącą załącznik do uchwały.
Wypłata ekwiwalentu może być zrealizowany w formie zakupu sprzętu
sportowego wg uzgodnień pomiędzy klubami.

1.
2.

3.

4.

§ 7.
W uzasadnionych przypadkach zawodnik może zostać wypożyczony z klubu
macierzystego do innego klubu.
Wypożyczenie zawodnika może dotyczyć:
a. udziału w zawodach krajowych,
b. udziału w zawodach międzynarodowych.
Wypożyczenie zawodnika odbywa się na podstawie zgody zawodnika oraz
pisemnej umowy pomiędzy zainteresowanymi klubami, potwierdzonej przez
Zarząd Stowarzyszenia na okres od 1 dnia do 1 roku.
W okresie wypożyczenia zawodnik może reprezentować tylko klub do którego
został wypożyczony.

§ 8.
1. Wydanie karty zawodniczej zawodnikowi oznacza zwolnienie z klubu.
2. Po zmianie klubu nowy klub jest zobowiązany do natychmiastowego
zgłoszenia zawodnika na swoją listę zawodniczą.
3. W przypadku stwierdzenia występu na oficjalnych zawodach PSCH
zawodnika nieuprawnionego (brak karty zawodniczej lub występ w innej
grupie niż macierzysta) zespół zostaje zdyskwalifikowany.
§ 9.
1. Organem właściwym do rozpatrywania odwołań od decyzji klubów w
sprawach zmian barw klubowych oraz ustalenie warunków przejścia jest
Zarząd Stowarzyszenia.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór karty zawodniczej
Załącznik nr 2 – Tabela wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika

