REGULAMIN REJESTRACJI ZAWODNIKÓW
Zgodnie z:
 art. 13 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 176 z
późniejszymi zmianami),
 statutem Polskiego Związku Badmintona (PZBad)
ustala się, co następuje:

Rozdział I – Definicje
Zawodnik = osoba fizyczna o aktualnym wpisie w ewidencji zawodników udostępnionej 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.

Rozdział II – Rodzaje wpisów
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 z wyłączeniem ekstraklasy) lub indywidualny = „I”.

Rozdział III – Informacje do rejestracji
1. Obligatoryjne: nazwisko, jedno używane imię (albo idiom azjatycki), data urodzenia, miejsce urodzenia.
2. Wymagane dla poszczególnych rodzajów wpisów:
„K” = pieczęć klubu (dla trybu zwykłego (ppkt. IV.1.a/) i elektronicznego (ppkt. IV.1.b/)) albo hasło (dla trybu
witrynowego (ppkt. IV.1.c/)),
„Z” = dokument stwierdzający warunki wpisu,
„O” = zgoda właściwego zagranicznego Związku Badmintona, adres korespondencyjny,
„P” = PESEL, adres zameldowania, właściwy adres korespondencyjny (nie klubowy).
3. Wymagane dla wnioskodawców niepełnoletnich dla trybu zwykłego (ppkt. IV.1.a/) i elektronicznego
(ppkt.IV.1.b/): imię, nazwisko i podpis co najmniej jednego przedstawiciela ustawowego wyrażający zgodę na wpis.
4. Wymagane dla trybu zwykłego (ppkt. IV.1.a/) i elektronicznego (ppkt. IV.1.b/): podpis wnioskodawcy.
5. Nieobowiązkowo adres elektroniczny dostępny dla zawodnika lub jego przedstawiciela ustawowego (nie
klubowy).

Rozdział IV – Wnioski i postępowanie z nimi
1. Możliwe tryby zgłaszania wniosków:
a/ zwykły (obligatoryjny dla wymaganych dokumentów źródłowych) = oryginalny formularz (wzór dostępny na
witrynie internetowej) 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 lub o jego zmianę: 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:
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 cyklu
rozgrywek:
- w rozgrywkach drużynowych,
- w turniejach mistrzowskich (dotyczy zawodników do kategorii młodzieżowca włącznie).
3. Prawidłowe i kompletne wnioski po sprawdzeniu dokonanej wymaganej opłaty są uznawane niezwłocznie (nie
później jednak niż w ciągu 14 dni) aktualizując publikację na witrynie internetowej PZBad.
4. W przypadku wniosku nieczytelnego lub nie spełniającego warunków niniejszego regulaminu wezwanie do
uzupełnienia braków wysyła się do wnioskodawcy.
5. Przypadki szczególne rozpatruje Zarząd PZBad.

Rozdział V - Opłaty
1. Ustala się wielkość opłat:
- pierwsze rejestracje o wpisie „P” osób, które nie ukończyły 15 lat (decyduje data wpływu wniosku do PZBad)
do trzech lat = bezpłatnie,
- pozostałe rejestracje = 50 (pięćdziesiąt) zł za każdy rozpoczęty rok (365 dni) ważności wpisu.
2. Podmioty wpłacające informują PZBad kogo dana wpłata dotyczy.
3. Przy zmianie rejestracji opłata zachowuje ważność w swoim okresie.
4. Wojewódzkie Związki Badmintona o aktualnym wpisie w ewidencji członków zwyczajnych PZBad otrzymują w
cyklu półrocznym 20% wpływów z opłat rejestracyjnych zawodników danego województwa.

Rozdział VI – Skrócenie ważności wpisu
1. Skraca się ważność wpisów zawodnikom danego klubu (zachowując ważną opłatę) w razie utraty przez ten klub
członkostwa w PZBad.
2. 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 ważności wpisu w trybie określonym w przepisach dyscyplinarnych PZBad.

Rozdział VII– Przepisy przejściowe, porządkowe i końcowe
1. Anuluje się Regulamin Rejestracji Zawodników przyjęty przez Zarząd PZBad 14 lipca 2017 r.
2. Regulamin niniejszy nie dotyczy reprezentowania zawodników w ekstraklasie.
3. Regulamin niniejszy przyjęty przez Zarząd PZBad 2 stycznia 2018 r. obowiązuje od dnia przyjęcia.

