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Załącznik nr 13 do protokołu Walnego Zebrania z dnia 19 listopada 2012 roku

Uchwała
Zgromadzenia Mazowieckiego Stowarzyszenia Karate Tradycyjnego “Ai-Do”
z dnia 19 listopada 2012r.

w sprawie regulaminu przejścia do innego klubu

§1
1. Zawodnik, który jest członkiem Mazowieckiego Stowarzyszenia Karate
Tradycyjnego

„Ai-Do”

w

rozumieniu

przepisów

prawa

o

stowarzyszeniach może reprezentować na zawodach sportowych
wyłącznie MSKT Ai-Do.
2. Naruszenie zasad określonych w niniejszej uchwale będzie skutkowało
wnioskiem do Rzecznika Dyscyplinarnego.

§2

1. Zawodnik może zmienić barwy klubowe na własną prośbę, w oparciu o
wniosek złożony do klubu lub stowarzyszenia, do którego zamierza się
przenieść.
2. O wniosku, o którym mowa w ust. 1 zawodnik zawiadamia Zarząd
Stowarzyszenia.

§3
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1. Zarząd Stowarzyszenia, po wpłynięciu wniosku zawodnika o którym
mowa w § 2 jest zobowiązany w nieprzekraczalnym terminie 30 dni
kalendarzowych, licząc od daty stempla pocztowego lub od daty
potwierdzenia przyjęcia pisma na jego kopii, rozpatrzyć wniosek
zawodnika i udzielić pisemnej odpowiedzi.
2. Przed

podjęciem

decyzji,

o

której

mowa

w

ust.

1

Zarząd

Stowarzyszenia może zwrócić się do klubu lub stowarzyszenia, do
którego zamierza przenieść się zawodnik o stanowisko w sprawie
przyjęcia zawodnika.
3. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w ust.1
uważa się, że zawodnik otrzymał z upływem tego terminu zgodę na
zmianę barw klubowych.

§4

W przypadku, gdy na wniosek zawodnika w sprawie zmiany klubu lub
stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia udzieli odpowiedzi odmownej,
a zawodnik nie wycofa wniosku, skreśla się zawodnika z listy członków
Stowarzyszenia.

§5

1. Zawodnika, który przestał być członkiem Stowarzyszenia bez zgody
Zarządu, albo poprzez ominięcie zasad określonych w § 2 ust. 1 i 2
obowiązuje 12 miesięczna karencja, w reprezentowaniu innego
klubu lub stowarzyszenia karate w zawodach sportowych rangi:
Warszawskiej Olimpiady Dzieci i Młodzieży (WOM), Mistrzostwa

3

Województwa

Mazowieckiego,

Międzywojewódzkich

Mistrzostw

Młodzików(MMM), Pucharu Polski Dzieci, Pucharu Europy i Świata
Dzieci, Mistrzostw Polski juniorów młodszych, juniorów, młodzieży,
kadetów i seniorów, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata.
2. Termin karencji, o której mowa w ust. 1 biegnie od daty złożenia
wniosku o zmianę barw klubowych.

§6

Wniosek o zmianę klubu lub stowarzyszenia przez zawodnika, który nie
ukończył 18 lat życia, wymaga pisemnej zgody rodziców lub prawnych
opiekunów zawodnika.

§7

Zawodnik nie może reprezentować barw więcej niż jednego klubu lub
stowarzyszenia karate.
§8

Zawodnicy

objęci

systemem

szkolenia

oraz

reprezentujących

Stowarzyszenie na zawodach sportowych i osiągających sukcesy
(miejsca

medalowe/pucharowe/punktowe)

na

zawodach

typu:

Warszawskiej Olimpiady Dzieci i Młodzieży (WOM), Mistrzostwa
Województwa

Mazowieckiego,

Międzywojewódzkich

Mistrzostw

Młodzików(MMM), Pucharu Polski Dzieci, Pucharu Europy i Świata
Dzieci, Mistrzostw Polski juniorów młodszych, juniorów, młodzieży,
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kadetów i seniorów, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata, w
przypadku przejścia do innego klubu, zobowiązani są do pokrycia
kosztów wyszkolenia według następujących zasad:

1. Okres szkolenia do 2 lat:
1.1 Warszawskiej Olimpiady Dzieci i Młodzieży (WOM) oraz

Mistrzostwa

Województwa Mazowieckiego - 500zł,
1.2 Puchar Polski Dzieci - 1000zł,
1.3 Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików(MMM), Pucharu Europy i
Świata Dzieci, Mistrzostwa Polski juniorów młodszych, juniorów,
młodzieży, kadetów i seniorów - 1500zł,
1.4 Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata - 2500zł,

2. Okres szkolenia 3 lub więcej lat
2.1 Warszawskiej

Olimpiady

Dzieci

i

Młodzieży

(WOM),

Mistrzostwa

Województwa Mazowieckiego - 1000zł,
2.2 Puchar Polski Dzieci - 2000zł,
2.3 Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików(MMM), Pucharu Europy i
Świata Dzieci, Mistrzostwa Polski juniorów młodszych, juniorów,
młodzieży, kadetów i seniorów - 3000zł,
2.4 Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata - 5000zł.

§9

1. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 8 może
zostać decyzją Zarządu Stowarzyszenia zmniejszona lub anulowana
na pisemnie uzasadniony wniosek zainteresowanego.
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2. Ekwiwalent wpłaca się na konto Stowarzyszenia w terminie 30 dni
od dnia, w którym minął termin do zaskarżenia decyzji lub decyzja
została podtrzymana przez organ odwoławczy.

§10

Od decyzji w sprawach dotyczących zmiany barw klubowych, karencji i
ekwiwalentów przysługuje stronom odwołanie do Komisji Rewizyjnej w
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

§11

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi
Stowarzyszenia.

§12

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. O treści
uchwały należy poinformować członków Stowarzyszenia.

