Szkoleniowe użyczenie zawodnika MPK, MPJ R15
Niniejsza regulacja jest projektem pilotażowym i dotyczy wyłącznie rozgrywek rugby 15 w
kategoriach kadet i junior, zgodnie z ich regulaminami i obowiązywać będzie do końca sezonu
2019/2020
I
Zawodnik może występować w innym klubie bez zmiany barw klubowych na podstawie
„Porozumienia o szkoleniowym użyczeniu zawodnika”, zawartego pomiędzy zainteresowanymi
klubami i obowiązującego wyłącznie do końca danego sezonu rozgrywkowego po warunkiem, że:
1. Użyczenie następuję do klubu występującego w CLJ lub CLK (użyczenie następuje z klubu II ligi
do CLJ lub CLK)
2. Klub, który użycza zawodnika musi uczestniczyć w rozgrywkach rugby XV (II Liga)
3. Zawodnik użyczony może brać udział tylko w meczach rugby 15 w klubie do którego został
użyczony.
4. Użyczenie musi być zgłoszone do biura PZR w trakcie trwania okienek transferowych*.
*w przypadku rundy jesiennej (2019) zgłoszenie może być złożone po tym okresie, jednak nie
później niż przed wyznaczonym pierwszym terminem CL zgodnie z kalendarzem
zatwierdzonym przez PZR (5.10.2019).
II
Porozumienie, o którym mowa w pkt I. , dotyczące danego zawodnika, może być zawarte wyłącznie
raz w sezonie rozgrywkowym.
III
Prawo decyzji co do udziału zawodników w zawodach w barwach klubów będących stronami
porozumień, należy do klubu z którego zawodnik zastał użyczony.
IV
Obowiązek ubezpieczenia NNW zawodnika spoczywa na klubie, który użycza zawodnika do CLJ lub
CLK
V
Klub do którego został użyczony zawodnik, ponosi koszty ubezpieczenia leczenia i rehabilitacji
wynikających z ewentualnych zdarzeń zdrowotnych tego zawodnika nabytych podczas udziału w
meczach w tym klubie.
VI
Wszelkie kary nałożone przez KGiD na zawodnika użyczonego wynikające z popełnionych przewinień
przez w/w zawodnika będą realizowane w takim samy wymiarze, wspólnie dla obu klubów
(np. jeżeli zawodnik otrzyma 2 żółte kartki w drużynie Ligi Centralnej i jedną w II lidze to otrzyma
karę wynikającą z otrzymania 3 żółtych kartek).

VII
Porozumienie o którym mowa w pkt I musi być potwierdzone przez biuro PZR na podstawie którego
zawodnik otrzyma zgodę na grę w innym klubie.
VIII
Zawodnik użyczony może uczestniczyć w meczach finałowych Ligi Centralnej MPJ lub MPK, pod
warunkiem udziału (przebywania na placu gry) w co najmniej dwóch meczach tej ligi w fazie
zasadniczej.
IX
Zawodnik użyczany musi posiadać zgodę opiekunów prawnych na użyczenie do innego klubu,
potwierdzoną pisemnym oświadczeniem klubu użyczającego o posiadaniu właściwej zgody.
Dokument należy załączyć do listy użyczanych zawodników. Brak w/w dokumentu uniemożliwia grę
zawodnikowi użyczonemu.
X
Zawodnik użyczony może uczestniczyć wyłącznie w meczach rozgrywanych w swojej kategorii
wiekowej. Zawodnicy roczników 2004 i 2005 w CLK a zawodnicy roczników 2002 i 2003 w CLJ.

Zatwierdzono przez Zarząd PZR w dniu 25.09.2019

