Szkoleniowe użyczenie zawodniczki do MPK U19 w Rugby 7
Niniejsza regulacja dotyczy wyłącznie rozgrywek Mistrzostw Polski Kobiet U19 w Rugby 7, zgodnie
z ich regulaminem i obowiązywać będzie do końca sezonu 2019/2020.
§I
Zawodniczka może występować w innym klubie bez zmiany barw klubowych na podstawie
„Porozumienia o szkoleniowym użyczeniu zawodniczki”, zawartego pomiędzy zainteresowanymi
klubami i obowiązującego wyłącznie do końca danego sezonu rozgrywkowego pod warunkiem, że:
1. Użyczenie następuje do klubu występującego w Mistrzostwach Polski Kobiet U19 w Rugby 7.
2. Klub, który użycza zawodniczki musi uczestniczyć w rozgrywkach Mistrzostw Polski Kobiet w Rugby 7.
3. Zawodniczka użyczona może brać udział zarówno w turniejach Mistrzostw Polski Kobiet U19
w Rugby 7 w klubie, do którego została użyczona i w turniejach Mistrzostw Polski Kobiet w Rugby 7
w swoim macierzystym klubie.
4. Użyczenie musi być zgłoszone do biura PZR w trakcie trwania okienek transferowych, jednak nie
później niż przed wyznaczonym pierwszym turniejem Mistrzostw Polski Kobiet U19 w Rugby 7, zgodnie
z kalendarzem zatwierdzonym przez PZR.
§ II
Porozumienie, o którym mowa w § I, dotyczące danej zawodniczki, może być zawarte wyłącznie raz
w sezonie rozgrywkowym.
§ III
Prawo decyzji co do udziału zawodniczek w zawodach w barwach klubów będących stronami
porozumień należy do klubu, z którego zawodniczka zastała użyczona.
§ IV
Obowiązek ubezpieczenia NNW zawodniczki spoczywa na klubie, który użycza zawodniczkę. Wszelkie
inne koszty wynikające z użyczenia zawodniczki, np. koszty dojazdu, zakwaterowania, leczenia itp.
określają kluby w pisemnym porozumieniu, które musi być załącznikiem lub być zawarte w
„Porozumieniu o szkolnym użyczeniu zawodniczki” o którym jest mowa w par. I
§V
Wszelkie kary nałożone przez KGiD na zawodniczkę użyczoną, wynikające z popełnionych przewinień
przez w/w zawodniczkę, będą realizowane w takim samym wymiarze, wspólnie dla obu klubów.
§ VI
Porozumienie, o którym mowa w § I i na podstawie którego zawodniczka otrzyma zgodę na grę
w innym klubie w Mistrzostwach Polski Kobiet U19 w Rugby 7, musi być potwierdzone przez biuro PZR.
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§ VII
Niepełnoletnia zawodniczka użyczana 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 zawodniczek. Brak w/w dokumentu uniemożliwia
grę zawodniczce użyczonej.

Zatwierdzono przez Zarząd PZR 10.03.2020.

Strona 2 z 2

