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Podstawy prawne: 
1) Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r., Nr 127, poz. 857, z późn. 

zm.); 
2) Statut Polskiej Federacji Petanque. 
 
Definicje i skróty: 
1) PFP – Polska Federacja Petanque - Związek Sportowy; 
2) Zarząd – Zarząd PFP; 
3) Klub – członek zwyczajny PFP; 
4) Regulamin – Regulamin Wydawania Licencji Zawodniczych PFP; 
5) Licencja – licencja zawodnicza PFP. 

 
 

§ 1.  

1. PFP jako jedyna jest uprawniona do wydawania licencji. 

2. Licencje wydawane są osobom fizycznym należącym do klubów (członków PFP). 

3. PFP prowadzi wykaz wydanych licencji. 

4. Zarząd publikuje na stronie internetowej PFP aktualny wykaz zawodników, którzy 
wykupili licencje na dany sezon rozgrywkowy. 

 
§ 2.  

1. Numer licencyjny nadawany jest na stałe. 

2. Raz nadany numer jednemu zawodnikowi nie może być nadany innej osobie. 

3. Posiadanie ważnej (aktualnej) licencji stanowi warunek uczestnictwa w turniejach 
petanque o randze Mistrzostw Polski i Pucharów Polski.  

4. Aktualna licencja jest niezbędnym warunkiem, aby zawodnik mógł być sklasyfikowany w 
klasyfikacji indywidualnej w danym sezonie rozgrywkowym.  

 
§ 3.  

1. Licencje wydawane i przedłużane są odpłatnie.  

2. Wysokość opłat licencyjnych, w tym opłaty za wydanie druku licencji, uchwala Kongres 
Delegatów PFP. 

3. Licencja po jej wydaniu lub przedłużeniu zachowuje ważność do 15 kwietnia roku 
następnego. 

4. Ważność licencji na dany okres potwierdza znaczek licencyjny przyklejony w 
odpowiednim polu licencji. 

5. Druk licencji obowiązuje przez sześć kolejnych lat od roku wydania. 

6. Wzór licencji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

7. Wzór znaczka potwierdzającego ważność licencji stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 
 

§ 4. 

1. Zawodnik ubiegający się po raz pierwszy o wydanie licencji wypełnia wniosek licencyjny 
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 
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2. Wypełniony wniosek wraz z opłatą licencyjną klub, którego członkiem jest zawodnik, 
składa do Zarządu.   

3. W przypadku zawodnika niepełnoletniego wniosek powinien zawierać zgodę jego 
prawnego opiekuna. 

4. Do wniosku należy dołączyć jedną fotografię identyfikacyjną (format legitymacyjny) w 
wersji elektronicznej lub papierowej.  

5. W przypadku zniszczenia lub utraty druku licencji oraz zmiany danych znajdujących się 
na licencji, wydanie duplikatu odbywa się w trybie określonym jak przy wydawaniu licencji 
po raz pierwszy.     

 
§ 5. 

Zarząd  może odmówić wydania lub przedłużenia licencji: 
1) gdy wniosek nie jest kompletny; 
2) gdy zawodnik jest ukarany karą dyscyplinarną uniemożliwiającą udział w turniejach 

licencjonowanych. 
 

§ 6. 

Zarząd cofa licencję zawodnikowi w przypadku:  
1) rażącego nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad sportowej rywalizacji; 
2) rażącego naruszenia obowiązków zawodnika. 
 

§ 7. 

1. Zawodnik, któremu Zarząd cofnął licencję, ma prawo do odwołania się od tej decyzji za 
pośrednictwem Zarządu do Kongresu Delegatów PFP. 

2. Stanowisko Kongresu Delegatów PFP jest ostateczne i nie podlega odwołaniu.  
 

§ 8. 

Przepisy przejściowe: 
1) druki licencji wydane przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu obowiązują do 

końca okresu ich ważności; 
2) wzór licencji, o której mowa w pkt 1, stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu; 
3) wzór znaczka potwierdzającego ważność licencji, o której mowa w pkt 2, stanowi 

załącznik nr 5 do Regulaminu. 
 
 
 
Załączniki: 
1) Wzór licencji nr 1; 
2) Wzór znaczka licencyjnego nr 1 – obowiązujący dla nowo wydawanych druków licencji 

według wzoru określonego w załączniku nr 1; 
3) Wniosek o wydanie licencji zawodnika; 
4) Wzór licencji nr 2 – dotychczasowy druk, obowiązujący do końca okresu jego ważności;  
5) Wzór znaczka licencyjnego nr 2 – obowiązujący dla dotychczasowych druków licencji 

(załącznik nr 4). 
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