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W celu popularyzacji w Polsce dyscypliny sportu petanque oraz umożliwienia wszystkim 
sympatykom i zainteresowanym komfortu i swobody uprawiania tego sportu według swojej 
woli, a także w celu stworzenia przejrzystych i równych dla każdego zasad prowadzenia 
współzawodnictwa sportowego w ramach PFP, działając na podstawie statutu PFP, Zarząd 
PFP uchwala niniejszy Regulamin.  

 
§ 1. 

1. Zawodnikiem uprawiającym dyscyplinę sportu petanque, zwanym dalej zawodnikiem, 
jest w rozumieniu niniejszego regulaminu wyłącznie osoba posiadająca na uprawianie 
tej dyscypliny licencję, wydaną przez Zarząd PFP, w trybie regulaminu wydawania 
licencji obowiązującego w PFP. 

2. Klubem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest klub będący członkiem PFP. 
 

§ 2. 

1. Zawodnik posiadający licencję PFP może w rozumieniu przepisów niniejszego 
regulaminu posiadać status zawodnika kontraktowego lub niekontraktowego. 

2. Zawodnikiem kontraktowym jest zawodnik, który na dany sezon rozgrywek otrzymał 
licencję za pośrednictwem klubu, który reprezentuje na podstawie łączącej go z nim 
umowy, regulującej zakres wzajemnych praw i obowiązków, w szczególności 
zobowiązanie zawodnika do reprezentowania barw klubu przez czas w umowie 
określony, nie dłużej jednak niż przez okres lat trzech. 

3. Zawodnikiem niekontraktowym jest zawodnik, który na dany sezon rozgrywek otrzymał 
licencję za pośrednictwem klubu na zasadach określonych w Regulaminie Wydawania 
Licencji Zawodniczych PFP. 

4. Zawodnik kontraktowy po zakończeniu obowiązywania łączącej go z klubem umowy 
automatycznie uzyskuje status zawodnika niekontraktowego. 

 
§ 3. 

1. Zawodnik może reprezentować w zawodach sportowych objętych współzawodnictwem 
sportowym organizowanym przez PFP wyłącznie klub, za pośrednictwem którego 
otrzymał licencję na dany sezon. 

2. Zawodnik kontraktowy może otrzymać licencję wyłącznie za pośrednictwem klubu, do 
reprezentowania którego zobowiązał się na podstawie umowy, na każdy sezon, który 
jest objęty zakresem tej umowy. 

 
§ 4. 

1. W cyklu rozgrywek w ramach współzawodnictwa organizowanego przez PFP w każdym 
sezonie obejmującym okres od 01.03 do 30.11, zawodnik nie może reprezentować 
więcej niż jednego klubu. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy zawodnik uzyskał zwolnienie z klubu    
w wyniku ustania członkostwa klubu w PFP.  
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§ 5. 

1. Każdy zawodnik niekontraktowy oraz zawodnik kontraktowy, po zakończeniu 
obowiązywania łączącej go z klubem umowy, ma prawo do bezwarunkowej zmiany barw 
klubowych, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.  

2. W szczególności prawa do zmiany barw klubowych nie można uzależniać od zwrotu 
ekwiwalentu za wyszkolenie ani od rozliczenia zawodnika ze zobowiązań majątkowych   
z poprzednim klubem. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie uchybiają prawu do uregulowania wzajemnych zobowiązań między 
klubem i zawodnikiem niekontraktowym na podstawie odrębnej umowy lub oświadczenia, 
które jednak nie określają okresu, w trakcie którego zawodnik zobowiązany jest 
reprezentować barwy klubu. Czynności te mogą stanowić jedynie podstawę roszczeń 
cywilnoprawnych. 

 
§ 6. 

1. Zmiany barw klubowych z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 można dokonywać jedynie w okresie 
od 01.12 do ostatniego dnia miesiąca lutego, przy czym zawodnik niekontraktowy do 
czasu rozpoczęcia kolejnego sezonu nie jest związany deklaracją reprezentowania 
nowego klubu. 

2. Zamierzający dokonać zmiany barw klubowych zawodnik obowiązany jest złożyć za 
pokwitowaniem lub przesłać do klubu wniosek na piśmie o wydanie zaświadczenia          
o posiadaniu statusu zawodnika niekontraktowego lub zawierające wskazanie daty, od 
której status ten uzyska, lub w przypadku zawodników kontraktowych wniosek                 
o bezwarunkową zgodę na zmianę barw klubowych wraz z nazwą klubu, w stosunku do 
którego zgoda ta obowiązuje.  

3. Klub obowiązany jest wydać przedmiotowe zaświadczenie lub wydać na piśmie decyzję 
w zakresie wyrażenia zgody lub jej braku na zmianę barw klubowych przez zawodnika 
kontraktowego w terminie 14 dni od daty złożenia przedmiotowego wniosku, o którym 
mowa w ust. 2. 

4. Nieudzielenie przez klub odpowiedzi na wniosek zawodnika z zachowaniem 
przewidzianego terminu skutkuje jak udzielenie definitywnego zwolnienia zawodnika       
z klubu bez względu na posiadany status; w przedmiocie zachowania terminu rozstrzyga 
data stempla pocztowego. 

 
§ 7. 

Zaświadczenie lub zgoda, o której mowa § 6 ust. 2 wraz z deklaracją reprezentowania barw 
nowego klubu w nadchodzącym sezonie stanowią podstawę do wydania licencji zawodniczej 
przez Zarząd PFP. 
 

§ 8. 

1. Zarząd PFP ma prawo weryfikacji statusu zawodnika w celu ustalenia prawdziwego stanu 
faktycznego tylko w wypadku rozbieżnych stanowisk klubu i zawodnika w tym 
przedmiocie, przy czym dowód z dokumentu wyklucza dowód z zeznań świadków, chyba 
że zachodzą przesłanki do stwierdzenia jego nieważności. 

2. O stwierdzeniu nieważności dokumentu rozstrzyga Zarząd PFP, co nie uchybia 
odpowiedzialności cywilnoprawnej, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 
§ 9. 

Organem właściwym w zakresie zmiany barw klubowych jest Zarząd PFP. 
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§ 10. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.11.2012 roku. 
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