REGULAMIN
REJESTRACJI (LICENCJONOWANIA) ZAWODNIKÓW
Zgodnie z:
 art. 13 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dziennik Ustaw # 127 poz. 857 z

późniejszymi zmianami),
 statutem Polskiego Związku Badmintona (PZBad)

ustala się, co następuje:

Rozdział I – Definicje
Zawodnik = osoba fizyczna o aktualnym wpisie w ewidencji zawodników udostępnionym na witrynie
internetowej PZBad.
Ewidencja zawodników = elektroniczna baza danych zawodników prowadzona przez biuro PZBad.
Rejestracja = wpis lub zmiana wpisu do ewidencji zawodników po spełnieniu określonych warunków.
Ubezpieczenie = pozycja na liście ubezpieczonych (w 5 wariantach zgodnie z ogólnymi warunkami
ubezpieczenia) przekazywanej przez PZBad ubezpieczycielowi wraz ze stosowną opłatą.
Licencja zawodnika = aktualny wpis w ewidencji zawodników wraz z ubezpieczeniem.

Rozdział II – Rodzaje wpisów
1. Rozróżnia się poniższe rodzaje wpisów do ewidencji:
 klubowy = „K” (oznaczający zawodnika zrzeszonego w klubie mającym aktualny wpis w

ewidencji członków zwyczajnych PZBad) lub bezklubowy = „B” (oznaczający zawodnika
niezrzeszonego),
 zawodowy (profesjonalny) = „Z” (tylko klubowy - oznaczający zawodnika związanego z klubem
umową albo prowadzącego klub osobiście lub wspólnie z innymi osobami) lub amatorski = „A”,
 obcokrajowca = „O” (przyznawany obywatelom zagranicznym albo obywatelom polskim
uprawnionym do reprezentowania zagranicznego Związku Badmintona zgodnie z właściwymi
przepisami BWF) lub Polaka = „P”,
 drużynowy = „D” (domyślnie) - (tylko klubowy - uprawniający do uczestnictwa również w
rozgrywkach drużynowych) lub indywidualny = „I”.
2. Możliwa jest rejestracja zawodników nie uczestniczących we współzawodnictwie do celów
ewidencyjnych, po stosownym zastrzeżeniu, w trybie zwykłym bez opłat (Rozdział V) na podstawie
indywidualnego wniosku lub zgłoszonej listy grupowej.
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Rozdział III – Terminy
1. Dla licencjonowania (pierwszej rejestracji, przedłużenia licencji albo wznowienia po przerwie - z
obowiązkowym ubezpieczeniem):
- termin zimowy: 1 stycznia – 28/29 lutego,
- termin letni: 1 sierpnia – 30 września.
2. Dla pierwszej rejestracji bez obowiązkowego ubezpieczenia – bez ograniczeń.
3. O zachowaniu terminu decyduje dokonanie przez wnioskodawcę wszelkich niezbędnych czynności,
w tym opłaty.

Rozdział IV – Informacje do rejestracji
1. Obligatoryjne: nazwisko, jedno używane imię, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres
korespondencyjny.
2. Wymagane dla poszczególnych rodzajów wpisów:
„K” = pieczęć klubu (dla trybu zwykłego (ppkt. VI.1.a/) i elektronicznego (ppkt. VI.1.b/)) albo hasło
(dla trybu witrynowego (ppkt. VI.1.c/)),
„Z” = dokument stwierdzający warunki wpisu,
„O” = zgoda właściwego zagranicznego Związku Badmintona,
„P” = PESEL, adres zameldowania,
rejestracji poza współzawodnictwem (pkt. II.2) = data ważności, PESEL.
3. Wymagane dla wnioskodawców niepełnoletnich dla trybu zwykłego (ppkt. VI.1.a/) i
elektronicznego (ppkt.VI.1.b/): imię, nazwisko i podpis co najmniej jednego przedstawiciela
ustawowego wyrażający zgodę na wpis.
4. Wymagane dla licencjonowania: wariant ubezpieczenia (poprzez wielkość opłaty).
5. Wymagane dla trybu zwykłego (ppkt. VI.1.a/) i elektronicznego (ppkt. VI.1.b/): podpis
wnioskodawcy.
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Rozdział V – Opłaty
1. Ustala się wielkość opłat:
a/ roczna rejestracja zawodnika: 10 zł,
b/ ubezpieczenie na dany rok kalendarzowy (w złotych) zależne od terminu i wariantu (z
ubezpieczenia obowiązkowego zwolnieni są zawodnicy uczestniczący tylko w zawodach seniorskich):
w terminie zimowym

w terminie letnim
w wariantach

1

2

3

4 (Premium 1)

5 (Premium 2)

1

2

3

4 (Premium 1)

5 (Premium 2)

48

93

140

185

274

22

44

66

88

128

c/ wydruk z ewidencji wysyłany na dodatkowy wniosek na adres korespondencyjny wnioskodawcy:
10 zł.
2. Uiszcza się opłatę stosownie do wniosku, np.:
- dla pierwszej rejestracji poza terminami zimowym i letnim: 10 zł (bez obowiązkowego
ubezpieczenia),
- z ubezpieczeniem w wariancie 1 w terminie zimowym: 10 + 48 = 58 zł,
- z ubezpieczeniem w wariancie 2 w terminie letnim: 10 + 44 = 54 zł.
3. Opłata zachowuje swą ważność przy ewentualnej zmianie wpisu (pkt. VI.2).

Rozdział VI – Wnioski i postępowanie z nimi
1. Możliwe tryby zgłaszania wniosków:
a/ zwykły (obligatoryjny dla wymaganych dokumentów źródłowych) = oryginalny formularz
dostarczony do PZBad, albo
b/ elektroniczny = formularz będący załącznikiem poczty elektronicznej w formacie kompatybilnym z
oprogramowaniem w biurze PZBad nadany przez właściwy klub z jego adresu elektronicznego albo
przez wnioskodawcę z jego adresu elektronicznego, albo
c/ (dla wnioskodawców bez aktualnego wpisu: o wpis „BAP” (pełnoletnich) lub o wpis „KAP”)
poprzez witrynę internetową PZBad, przy czym w przypadku wpisu „KAP” dla niepełnoletnich
właściwy klub jest zobowiązany uzyskać zgodę przedstawiciela ustawowego wnioskodawcy na wpis.
2. Warunki zmiany aktualnego wpisu:
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a/ Zawodnikowi o wpisie „Z” może być zmieniony wpis na inny rodzaj lub o innej przynależności
klubowej po stwierdzeniu wygaśnięcia umowy lub innego tytułu uczestnictwa zawodowego w klubie.
b/ Zawodnik o wpisie „O” załącza dodatkowo uaktualnioną zgodę właściwego Związku Badmintona.
c/ Zabroniona jest zmiana wpisu umożliwiająca uczestnictwo w więcej niż jednym klubie w danym
sezonie:
- w rozgrywkach drużynowych,
- w turniejach mistrzowskich (dotyczy zawodników do kategorii młodzieżowca włącznie).
d/ Przed rozpoczęciem nowego sezonu wpisy „KI” są automatycznie zmieniane na „KD”.
3. Prawidłowe i kompletne wnioski po stwierdzeniu ich opłacenia są uznawane niezwłocznie (nie
później jednak niż w ciągu 14 dni):
- rejestracja do 15 lutego następnego roku (o ile nie wnioskowano wcześniejszego terminu),
- w terminach letnim i zimowym dodatkowo ubezpieczenie do końca bieżącego roku
kalendarzowego.
4. Równoznaczny z wnioskiem o przedłużenie ważności wpisu bez zmiany pozostałych danych jest
przelew na konto PZBad właściwej opłaty zawierający w opisie numer rejestracyjny oraz imię i
nazwisko wnioskodawcy.
5. W przypadku wniosku nie spełniającego warunków niniejszego regulaminu wezwanie do
uzupełnienia braków wysyła się do wnioskodawcy.
6. Przypadki szczególne rozpatruje Zarząd PZBad.

Rozdział VII – Skrócenie rejestracji
Przypadki:
 odmowy uczestniczenia w reprezentacji Polski przez zawodnika do tego uprawnionego,
 odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym,
 odmowy poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim albo stwierdzenia przez uprawnionego

lekarza niezdolności do uprawiania badmintona,
 rażącego nieprzestrzegania regulaminu sportowego albo naruszenia obowiązków zawodnika,
 przekroczenia przepisów antydopingowych

stanowią podstawę do skrócenia rejestracji w trybie określonym w przepisach dyscyplinarnych
PZBad.
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Rozdział VIII – Przepisy przejściowe, porządkowe i końcowe
1. Dokumenty licencyjne wydane przed 1 marca 2011 r. tracą ważność z zachowaniem ważności
rejestracji.
2. Rejestracje przed 1 stycznia 2014 r. zachowują swą ważność. Wymagają uzupełnienia (wykupienia)
ubezpieczenia najpóźniej w terminie letnim w roku 2014 pod rygorem usunięcia z ewidencji
aktualnego wpisu.
3. Opłaty ubezpieczenia (ppkt. V.1.b/) mogą być zmieniane na kolejne lata kalendarzowe i ogłaszane
przez PZBad najpóźniej do końca listopada roku poprzedniego.
4. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ubezpieczenia publikuje się na witrynie internetowej
PZBad.
5. Anuluje się Regulamin Rejestracji Zawodników zmieniony przez Zarząd PZBad 29 września 2012 r.
6. Regulamin niniejszy przyjęty przez Zarząd PZBad 27 grudnia 2013 r. obowiązuje od 1 stycznia 2014
r.

Strona | 5

