Zasady zmiany reprezentacji klubu we współzawodnictwie
sportowym w sporcie samochodowym

1. Zawodnik ma prawo do zmiany reprezentacji klubowej raz w roku w następujących terminach:
- od 15 grudnia do 28 lutego (okienko transferowe podstawowe),
- od 1 lipca do 31 lipca (okienko transferowe śródroczne, tylko dla osób wznawiających swoje licencję po
1 lipca).
2. Warunkiem dokonania zmiany reprezentacji jest przedłożenie w Biurze Sportu i Turystyki PZM lub właściwym
Zarządzie Okręgowym PZM (w przypadku licencji RN) wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia zmiany
reprezentacji klubowej, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu licencji sportu samochodowego.
Zgłoszenie to musi być złożone wraz z pozostałymi dokumentami potrzebnymi do wznowienia licencji, przy
czym wiążąca jest data złożenia kompletu dokumentów.
3. Poza tym okresem zawodnik/kierowca może zmienić reprezentowany klub wyłącznie w opisanym poniżej
przypadku zwolnienia z urzędu.
4. Władze klubu, który zawodnik/kierowca zamierza reprezentować, są zobowiązane potwierdzić na
zgłoszeniu przyjęcie zawodnika w poczet członków klubu oraz wyrazić zgodę na jego reprezentację.
5. Zarząd klubu, który zawodnik/kierowca zamierza przestać reprezentować, jest zobowiązany rozpatrzyć
wniosek i udzielić mu odpowiedzi w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. Brak odpowiedzi w ww.
terminie uważa się za wyrażenie zgody na zmianę reprezentowanego klubu.
6. W razie gdy, na wniosek zawodnika/kierowcy, zarząd klubu udzieli odpowiedzi odmownej (odmowa zwolnienia
musi zawierać szczegółowe uzasadnienie) zawodnik/kierowca może ubiegać się o zwolnienie z urzędu,
składając, do właściwych władz sportowych, umotywowane podanie z załączeniem decyzji klubu. Stosownymi
władzami są:
6.1 OKSS - gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy posiadacza licencji zawodnika/kierowcy, wydanej
przez ZO PZM
6.2 GKSS - gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy posiadacza licencji zawodnika/kierowcy wydanej
przez ZG PZM (BST PZM).
7. Zmiana reprezentowanego klubu przez zawodnika/kierowcę, który nie ukończył 18 lat, jest dozwolona za
pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Gdy zawodnik/kierowca niepełnoletni wystąpi z wnioskiem
o zmianę reprezentowanego klubu w związku ze zmianą miejsca pobytu jego rodziców lub opiekunów
prawnych, macierzysty klub jest zobowiązany wyrazić zgodę na tą zmianę.
8. Wnioski zawodników/kierowców, ukaranych prawomocną karą zawieszenia licencji, mogą być rozpatrywane
dopiero po zakończeniu/wygaśnięciu kary.
9. W przypadku likwidacji klubu lub utraty przez klub licencji uprawniającej do udziału we
współzawodnictwie sportowym w sporcie samochodowym zawodnicy/kierowcy dotychczas go reprezentujący,
aby posiadać aktualną licencję, muszą zmienić reprezentowany klub i mogą uczynić to w każdym terminie,
także poza okresem wymienionym w punkcie 1.8.1.
10. Kwestie sporne rozpatrują właściwe komisje sportowe (odpowiednio OKSS lub GKSS zgodnie z pkt. 1.8.4).
11. W uzasadnionych przypadkach GKSS będzie rozpatrywać indywidualne wnioski posiadaczy licencji
zawodników/kierowców dotyczące zmiany reprezentowanego klubu poza okresem wymienionym w punkcie 2.

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

