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Kryteria kwalifikacji do reprezentacji kraju na zawody zagraniczne w roku 2022 

 

Zawodnicy i zawodniczki kadry narodowej seniorów posiadający aktualną zdolność 

lekarską z COMS. 

1. Obowiązkowe uczestnictwo zawodniczek/zawodników w szkoleniu w systemie 

„łączonym” Polskiego Związku Łuczniczego (centralne akcje szkoleniowe 

i stacjonarne szkolenie klubowe) według koncepcji szkolenia i planu treningowego 

opracowanego wspólnie przez Dział Szkolenia PZŁucz. i we współpracy z trenerami 

klubowymi zawodniczek/zawodników w procesie przygotowań do najważniejszej 

imprezy w cyklu szkolenia olimpijskiego tj. Mistrzostw Świata w Berlinie w dniach 

28.07-7.08.2023r. 

2. Cykl zawodów zagranicznych: 

 

I Runda Pucharu Świata Antalya / Turcja 18-24.04.2022 

  

1. Zawodnicy i zawodniczki kadry narodowej seniorów - 4K + 4M wyłonieni podczas 

zawodów w konkurencji olimpijskiej 4x70m + IORWA: 

• Ogólnopolski Halowy Turniej Kwalifikacyjny – Prudnik 26-27.03.2022r. 

• Międzynarodowy Puchar Gór Opawskich – Prudnik 9-10.04.2022r.  

 

II Runda Pucharu Świata – Gwangju / Korea Płd. 16-22.05.2022 

 

1. Zawodnicy i zawodniczki kadry narodowej seniorów - 4K+4M. 

2. 2 najlepsze zawodniczki i 2 najlepszych zawodników - pod warunkiem uzyskania limitu 

wynikowego w konkurencji 2x70m: kobiety 650pkt., mężczyźni 660pkt.  podczas  

I Rundy Pucharu Świata w Antalyi/Turcja. 

3. Pozostałe zawodniczki i pozostali zawodnicy zakwalifikowani na podstawie – rankingu 

uzyskanych najwyższych wyników punktowych w konkurencji olimpijskiej 2x70m 

podczas zawodów I Rundy Pucharu Polski Seniorów w Prudniku w dniach 30.04-

1.05.2022r. rozegranych w konkurencji 2x70m + 2x70m.  
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4. W przypadku braku realizacji kryterium w pkt. 2 – kwalifikację uzyskuje jedna  

zawodniczka i jeden zawodnik najwyżej sklasyfikowani w reprezentacji PZŁucz. 

w konkurencji 2x70m podczas I Rundy Pucharu Świata w Antalyi.  

 

Mistrzostwa Europy Seniorów - Monachium / Niemcy 6-12.06.2022 

 

Zawodnicy i zawodniczki kadry narodowej seniorów 3M + 3K 

1. Zawodnicy i zawodniczki, którzy uzyskali miejsce od 1-16 w końcowej klasyfikacji 

podczas zawodów II Rundy Pucharu Świata w Korei Płd.  

2. Pozostali zawodnicy i zawodniczki, którzy uzyskali  najwyższe  wyniki w konkurencji 

olimpijskiej 2x70m podczas zawodów II Rundy Pucharu Świata 

3. Ostateczny skład reprezentacji na Mistrzostwa Europy zatwierdza Zarząd 

PZŁucz. 

 

III Runda Pucharu Świata Paryż / Francja 20-26.06.2022 – 4K + 4M  

 

1. 3 zawodniczki i 3 zawodników, reprezentanci kraju na ME w Monachium 

2. 1 zawodniczka i 1 zawodnik, którzy uzyskali najwyższe wyniki punktowe  

w konkurencji 2x70 m na zawodach wg kalendarza imprez centralnych PZŁucz. (II 

Runda Pucharu Polski, Memoriał Mieczysława Nowakowskiego, Puchar Beskidów)  
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WYKAZ DELEGATÓW TECHINCZNY NA ZAWODY CENTRALNE PZŁucz 

LP NAZWA ZAWODÓW DATA MIEJSCE ORGANIZATOR  
DELEGAT 

TECHNICZNY  

1 
I Runda Pucharu Polski  

Seniorów i Juniorów + Ekstraklasa 
23-24.04 Prudnik KS "Obuwnik" Prudnik Henryk Pater 

2 
I Runda Pucharu Polski Juniorów 

Młodszych 
07.05 Kielce KS "Stella" Kielce Dawid Michalski 

3 
I Runda Pucharu Polski łuków 

bloczkowych i barebow 
14-15.05 Legnica OSŁ "Strzelec" Legnica 

Małgorzata 

Szałańska 

4 
II Runda Pucharu Polski Seniorów 

i Juniorów + Ekstraklasa 
21-22.05 Głuchołazy 

KŁ "Chrobry" 

Głuchołazy 
Krzysztof Karoń 

5 
II Runda Pucharu Polski Juniorów 

Młodszych 
04.06 Prudnik KS "Obuwnik" Prudnik 

Małgorzata 

Szałańska 

6 
III Runda Pucharu Polski 

Seniorów i Juniorów + Ekstraklasa 
18-19.06 Bytom 

MLKS "Czarna Strzała" 

Bytom 
Henryk Pater 

7 
II Runda Pucharu Polski łuków 

bloczkowych i barebow 
18-19.06 Kraków 

KS "Płaszowianka" 

Kraków 
Tomasz Pomorski 

8 
III Runda Pucharu Polski Juniorów 

Młodszych 
25.06 Warszawa 

KS "Drukarz" 

Warszawa 
Zdzisław Toczek 

9 
III Runda Pucharu Polski łuków 

bloczkowych i barebow 
09-10.07 Skorków Strzała Skorków Tomasz Pomorski 

10 

XXIII Ogólnopolska Olimpiada 

Młodzieży/Mistrzostwa Polski 

Juniorów Młodszych 

15-17.07 Kraków 
MZSKF 

Kraków/MOZŁucz 
Józef Baściuk 

11 
LXXI Mistrzostwa Polski 

Juniorów 
22-24.07 Łódź KS "Społem" Łódź Bogumiła Bartniak 

12 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 30-31.07 Kraków 
KS "Płaszowianka" 

Kraków 
Dawid Michalski 

13 Mistrzostwa Polski Field 20-21.08 Mękarzów 
ŁLKS "Karima" 

Prząsław 
Krzysztof Karoń 

14 
IV Runda Pucharu Polski 

Seniorów i Juniorów + Ekstraklasa 
13-14.08 Kielce KS "Stella" Kielce Krzysztof Karoń 

15 
Mistrzostwa Polski Osób 

Niepełnosprawnych 
20-21.08 Bytom 

MLKS "Czarna Strzała" 

Bytom 
Dawid Michalski 

16 
LXXXVI Mistrzostwa Polski 

Seniorów 
26-28.08 Dobrcz ULKS "Zryw" Dobrcz Józef Baściuk 

17 
IV Runda Pucharu Polski łuków 

bloczkowych i barebow 
27-28.08 Legnica OSŁ "Strzelec" Legnica 

Małgorzata 

Szałańska 

18 Mistrzostwa Polski Młodzików 03-04.09 Głuchołazy 
KŁ "Chrobry" 

Głuchołazy 
Marek Trzópek 

19 

Mistrzostwa Polski Seniorów w 

łucznictwie bloczkowym i 

barebow 

10-11.09 Police UKS "Defmar" Police Tomasz Pomorski 

20 Mistrzostwa Polski Masters 15-18.09 Legnica OSŁ "Strzelec" Legnica Oskar Rosa 

21 
IV Runda Pucharu Polski Juniorów 

Młodszych 
17.09 Żołędowo 

LKS "Łucznik" 

Żołędowo 
Henryk Pater 

22 Mistrzostwa Polski Studentów 23.09 Legnica OSŁ "Strzelec" Legnica Dawid Michalski 

23 
V Runda Pucharu Polski Seniorów 

i Juniorów + Ekstraklasa 
24-25.09 Bytom 

MLKS "Czarna Strzała" 

Bytom 
Jacek Maciaszek 
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REGULAMIN ZMIANY PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ 

ZAWODNIKÓW W POLSKIM ZWIĄZKU ŁUCZNICZYM 
 

 

 
OGÓLNE 

 

§ 1  

 

Regulamin zmiany przynależności klubowej zawodników w Polskim Związku 

Łuczniczym (dalej jako „PZŁucz”) , zwany dalej „Regulaminem” określa: 

1. zasady reprezentowania przez zawodników klubów sportowych we współzawodnictwie 

sportowym organizowanym przez Polski Związek Łuczniczy, 

2. zasady i tryb zmiany barw klubowych przez zawodników. 

 

§ 2 

  

Podstawy prawne: 

1. Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. z późniejszymi zmianami, 

2. Statut Polskiego Związku Łuczniczego.  

 

§ 3  

 W rozumieniu Regulaminu: 

1. zawodnikiem jest osoba uprawiająca łucznictwo i posiadająca licencję PZŁucz, 

uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym organizowanym 

przez PZŁucz, zrzeszona w klubie sportowym posiadającym licencję klubową  

w PZŁucz. 

2. zawodnikiem zrzeszonym w klubie sportowym jest zawodnik, który spełnia co najmniej 

jeden z warunków: 

1. jest członkiem klubu sportowego,  

2. jest związany z klubem sportowym umową, 

3. posiada licencję zawodnika PZŁucz., która określa przynależność do klubu 

sportowego.  

3. współzawodnictwo sportowe jest indywidualną lub zbiorą rywalizacją osób zmierzającą 

do uzyskania właściwych rezultatów organizowanych przez PZŁucz.  
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§ 4  

1. Zawodnik może reprezentować w zawodach sportowych Polskiego Związku 

Łuczniczego, Okręgowego Związku Łuczniczego, klubu sportowego wyłącznie ten 

klub, którego jest członkiem w rozumieniu przepisów prawa o stowarzyszeniach. 

2. Zawodnik uprawiający łucznictwo nie może być jednocześnie członkiem więcej niż 

jednego klubu sportowego posiadającego licencję w Polskim Związku Łuczniczym. 

3. Każdy zawodnik biorący udział we współzawodnictwie sportowym musi posiadać 

licencję PZŁucz. lub w przypadku kategorii wiekowej młodzik Okręgowego Związku 

Łuczniczego, określającą jego przynależność do klubu sportowego.  

 

ZASADY ZMIANY PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ 
 

§ 5  

 

1. Zmiany przynależności klubowej mogą być dokonywane w terminie od 1.11 danego 

roku kalendarzowego do 31.01 następnego roku kalendarzowego.  

2. Zmiany statusu zawodnika z zrzeszonego na niezrzeszonego może odbyć się  

z wyłączeniem §5 ust. 1, z zastrzeżeniem §6 ust. 5. 

3. Zmiany przynależności klubowej zawodnik może dokonywać jeden raz w roku 

kalendarzowym.  

4. Warunki zmiany przynależności klubowej zawodnika są uzgadniane pomiędzy 

zainteresowanymi klubami. 

5. Zmiana przynależności klubowej zawodników objętych szkoleniem w ramach 

programów PZŁucz. (Kadra Olimpijska, Kadra Narodowa, ACSS, SMS, OSSM), 

wymaga zgody Zarządu  Polskiego Związku Łuczniczego. 

6. Próba zmiany przynależności klubowej, o której mowa w §5 ust. 5 bez zgody Zarządu 

PZŁucz jest nieskuteczna.    

 
TRYB ZMIANY PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ 

 

§ 6 

ZMIANA PRZYNALEŻNOŚCI Z KLUBU MACIERZYSTEGO  

DO NOWEGO KLUBU 

 
1. Zmiana przynależności klubowej z klubu macierzystego do nowego klubu odbywa się 

w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 w następującym trybie: 

1. zainteresowany zmianą barw klubowych zawodnik (rodzica lub opiekuna prawnego 

niepełnoletniego zawodnika) składa w klubie, w którym jest zrzeszony (klub 
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macierzysty) pisemną rezygnacją z członkostwa w klubie i rezygnację  

z reprezentowania barw tego klubu. Rezygnacja obligatoryjnie powinna zawierać 

informację wskazanie klubu, który zawodnik chce reprezentować (chce być 

zrzeszony). 

2. Zarząd klubu, do którego wpłynęła rezygnacja, o której mowa w ust. 1 jest 

zobowiązany w terminie do 30 dni licząc od daty potwierdzenia przyjęcia pisma lub 

daty stempla pocztowego potwierdzającego odbiór rezygnacji, rozpatrzyć wniosek 

zawodnika i udzielić pisemnej odpowiedzi.  

3. W przypadku braku odpowiedzi w terminie określonym w ust. 2 uważa się, że 

zawodnik otrzymał z upływem tego terminu zgodę na przynależności klubowej. 

4. W przypadku gdy na wniosek zawodnika (rodzica lub opiekuna prawnego 

niepełnoletniego zawodnika) w sprawie wniosku o rezygnację z członkostwa klubie 

macierzystym, zarząd klubu macierzystego udzielił odpowiedzi odmownej, a 

zawodnik nie wycofa wniosku, klub ten ma obowiązek skreślić zawodnika z listy 

członków swego klubu. 

5. Po upływie 30 dni od daty odmownej odpowiedzi zawodnik otrzymuje status 

zawodnika niezrzeszonego na okres 2 lat, z zastrzeżeniem zakazu udziału we 

współzawodnictwie sportowym PZŁucz. przez okres 1 roku, tj. do końca roku 

kalendarzowego w którym został złożony wniosek o zmianę barw klubowych.  

2. Rozliczenie z macierzystym klubem: 

1. Zawodnik ubiegający się o zmianę przynależności klubowej w momencie złożenia 

wniosku do macierzystego klubu musi całkowicie rozliczyć się z magazynem klubu 

z posiadanego na własnym stanie sprzętu łuczniczego będącego własnością klubu 

lub PZŁucz. Posiadany przez zawodnika sprzęt łuczniczy oraz inny sprzęt sportowy 

musi zostać zdany do magazynu klubu. 

2. Zawodnik ubiegający się o zmianę przynależności klubowej musi mieć uregulowane 

wszystkie sprawy finansowe z klubem macierzystym (składki klubowe, inne 

opłaty).  

3. W momencie spełnienia warunków określonych w § 5 i § 6 zawodnik składa wniosek 

do Komisji ds. licencji i zmiany barw klubowych PZŁucz: 

1. kopię rezygnacja złożoną do klubu macierzystego (wraz z potwierdzeniem odbioru),  

2. odpowiedź z klubu macierzystego w sprawie złożonego wniosku o rezygnację,  

3. potwierdzenie rozliczenia finansowego i sprzętowego z klubem macierzystym,  

4. zgodę klubu przyjmującego, 
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5. zgodę trenera przekazującego  

6. zgodę trenera przyjmującego, z zastrzeżeniem jego klasa nie może być niższa od 

trenera przekazującego, 

7. oświadczenie klubu przyjmującego o tym, że jest w dobrej sytuacji finansowej  

i posiada stosowne środki na opłacenie ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, 

8. kopia porozumienia pomiędzy klubami w sprawie ekwiwalentu, o którym mowa  

w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

9. wniesienie opłaty manipulacyjnej do PZŁucz.  

4. Komisja ds. licencji i zmiany barw klubowych PZŁucz. w terminie do 14 dni od daty 

złożenia dokumentów wyda postanowienie o zmianie barw klubowych oraz dokona 

zmiany przynależności klubowej zawodnika w systemie licencyjnym SportZona,  

z zastrzeżeniem, iż wniosek zostanie złożony nie później niż do 25.01 danego roku 

kalendarzowego. 

§ 7 

ZMIANA PRZYNALEŻNOŚCI Z KLUBU MACIERZYSTEGO  

NA STATUS ZAWODNIKA NIEZRZESZONEGO 
 

1. Zmiana statusu zawodnika z zrzeszonego w klubie sportowym na status zawodnika na 

niezrzeszonego, o którym mowa w § 5 ust. 2 odbywa się w następującym trybie: 

1. zawodnik (rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego zawodnika) składa  

w klubie, w którym jest zrzeszony (klub macierzysty) pisemną rezygnacją  

z członkostwa w klubie i rezygnację z reprezentowania barw tego klubu. 

2. Zarząd klubu, do którego wpłynęła rezygnacja, o której mowa w ust. 1 jest 

zobowiązany w terminie do 30 dni licząc od daty potwierdzenia przyjęcia pisma lub 

daty stempla pocztowego potwierdzającego odbiór rezygnacji, rozpatrzyć wniosek 

zawodnika i udzielić pisemnej odpowiedzi. 

3. W przypadku braku odpowiedzi w terminie określonym w ust. 2 uważa się, że 

zawodnik został skreślony z listy członków klubu macierzystego i przechodzi  

w status zawodnika niezrzeszonego.  

2. Rozliczenie z macierzystym klubem: 

1. Zawodnik, który złożył pisemną rezygnacją z członkostwa w klubie i rezygnację  

z reprezentowania barw tego klubu musi całkowicie rozliczyć się z magazynem 

klubu z posiadanego na własnym stanie sprzętu łuczniczego będącego własnością 
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klubu lub PZŁucz. Posiadany przez zawodnika sprzęt łuczniczy oraz inny sprzęt 

sportowy musi zostać zdany do magazynu klubu. 

2. Zawodnik, który złożył pisemną rezygnacją z członkostwa w klubie i rezygnację  

z reprezentowania barw tego klubu musi mieć uregulowane wszystkie sprawy 

finansowe z klubem macierzystym (składki klubowe, inne opłaty).  

3. W momencie spełnienia warunków określonych w § 5 i § 7 zawodnik składa wniosek 

do Komisji ds. licencji i zmiany barw klubowych PZŁucz: 

1. kopię rezygnacja złożoną do klubu macierzystego (wraz z potwierdzeniem odbioru),  

2. odpowiedź z klubu macierzystego w sprawie złożonego wniosku o rezygnację,  

3. potwierdzenie rozliczenia finansowego i sprzętowego z klubem macierzystym. 

4. wniesienie opłaty manipulacyjnej do PZŁucz.  

4. Komisja ds. ds. licencji i zmiany barw klubowych PZŁucz. w terminie do 14 dni od 

daty złożenia dokumentów wyda postanowienie o zmianie statusu zawodnika na 

niezrzeszonego oraz dokona zmiany statusu zawodnika w systemie licencyjnym 

SportZona. 

5. Po uzyskaniu licencji zawodnika niezrzeszonego zawodnik otrzymuje zakaz udziału we 

współzawodnictwie sportowym PZŁucz. przez okres 1 roku, tj. do końca roku 

kalendarzowego w którym została złożona rezygnacja w klubie macierzystym.  

 

§ 8 

ZMIANA STATUSU ZAWODNIKA NIEZRZESZONEGO NA 

PRZYNALEŻNOŚĆ KLUBOWĄ 
 

1. Zmiana statusu zawodnika niezrzeszonego do nowego klubu odbywa się w terminie, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 odbywa się w następującym trybie: 

1. zgoda klubu przyjmującego,  

2. zgoda trenera przyjmującego, 

3. klub przyjmujący zawodnika opłaca ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika 

ostatniemu macierzystemu klubowi zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, 

4. potwierdzenie wpłaty ekwiwalentu. 

2. W momencie spełnienia warunków określonych w § 5 i § 8 klub składa wniosek do 

Komisji ds. licencji i zmiany barw klubowych PZŁucz: 

1. formularz zmiany barw klubowych, 
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2. zgodę klubu przyjmującego, 

3. zgodę trenera przyjmującego, 

4. potwierdzenie wpłaty ekwiwalentu do wcześniejszego klubu macierzystego 

zawodnika, 

5. kopię rezygnacja złożoną do klubu macierzystego (wraz z potwierdzeniem odbioru). 

6. wniesienie opłaty manipulacyjnej do PZŁucz.  

3. Komisja ds. licencji i zmiany barw klubowych PZŁucz. w terminie do 14 dni od daty 

złożenia dokumentów wyda postanowienie o zmianie barw klubowych oraz dokona 

zmiany przynależności klubowej zawodnika w systemie licencyjnym SportZona,  

z zastrzeżeniem, iż wniosek zostanie złożony nie później niż do 25.01 danego roku 

kalendarzowego. 

OPŁATY 

§ 9 

1. Wysokości opłat wynikających z zmiany barw klubowych zawodnika określa załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2. Ekwiwalent sportowy za wyszkolenie zawodnika pobiera się za ostatnią klasę sportową, 

z zastrzeżeniem do okresu 5 lat od ostatniego opłacenia licencji zawodnika. 

 

INNE 

§ 10 

W przypadku stałej zmiany miejsca zamieszkania przez rodziców lub prawnych 

opiekunów niepełnoletniego zawodnika wraz z samym zawodnikiem do miejscowości 

położonej poza siedzibą klubu macierzystego, klub ten jest zobowiązany jest do 

udzielania zgody na zmianę barw klubowych do klubu położonego w nowym miejscu 

zamieszkania, z zastrzeżeniem, że odległość pomiędzy klubami wynosi 50 kilometrów. 

Dodatkowo wymagane jest opłacenie ekwiwalentu zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

Regulaminu w wysokości 10%, nie mniej niż 250,00 złotych. 

 

§ 11 

Klub macierzysty nie może dyscyplinarnie ukarać zawodnika po złożeniu 

wniosku o zmianę przynależności klubowej lub wniosku o skreślenie z listy członków 

klubu macierzystego.  
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§ 12 

Zawodnik nie może zmieniać przynależności klubowej w okresie zawieszenia  

w prawach zawodnika lub odbywania kary dyscyplinarnej.  

§ 13 

Od decyzji Komisji ds. licencji i zmiany barw klubowych stronom przysługuje 

odwołanie do Zarządu PZŁucz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Komisji.  

 

§ 14 

 Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZŁucz. 

 

§ 15  

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd PZŁucz,  

z mocą obowiązującą od dnia ……….. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu zmiany przynależności klubowej zawodników w Polskim 

Związku Łuczniczym 

 

 

TABELA NR 1 – OPŁATY MANIPULACYJNE PZŁucz 

 

LP WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA W ZŁ 

1 opłata manipulacyjna za zmianę barw 

klubowych, zmianę statusu zawodnika 

500,00 zł /pięćset złotych/ 

 

TABELA NR 2 – WYSOKOŚĆ EWKIWALENTU DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS 

SPORTOWYCH I WIEKU ZAWODNIKA 

 
LP KLASA 

WIEK 

MM M I II III 

1 13 lat > - - - - 300,00 

2 14 lat - - 3 000,00 2 000,00 350,00 

3 15 lat - 6 000,00 3 000,00 2 000,00 450,00 

4 16 lat 15 000,00 8 000,00 4 000,00 2 000,00 550,00 

5 17 lat 15 000,00 10 000,00 4 000,00 2 000,00 650,00 

6 18 lat 16 000,00 12 000,00 5 000,00 3 000,00 700,00 

7 19 lat 25 000,00 15 000,00 8 000,00 5 000,00 800,00 

8 20 lat 25 000,00 18 000,00 8 000,00 5 000,00 800,00 

9 21 lat 35 000,00 18 000,00 10 000,00 6 000,00 800,00 

10 22 lata 35 000,00 20 000,00 10 000,00 6 000,00 800,00 

11 23 lata 35 000,00 20 000,00 10 000,00 6 000,00 800,00 

12 24 lata 35 000,00 25 000,00 12 000,00 7 000,00 1 000,00 

13 25 lat 40 000,00 25 000,00 15 000,00 7 000,00 1 000,00 

14 26 lat 40 000,00 30 000,00 15 000,00 7 000,00 1 000,00 

15 27 lat 40 000,00 30 000,00 15 000,00 7 000,00 1 000,00 

16 28 lat < 40 000,00 30 000,00 15 000,00 7 000,00 1 000,00 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu zmiany przynależności klubowej zawodników w Polskim 

Związku Łuczniczym 

 

 
 

POLSKI ZWIĄZEK ŁUCZNICZY     …………………………………… 
( miejscowość, data ) 

 

WNIOSEK 

o zmianę przynależności klubowej zawodnika w Polskim Związku Łuczniczym 

 

I. Ja niżej podpisany/-a* : ……………………………………… …………………………. 
( imię i nazwisko )      PESEL 

 

ur. .………………….…...  w: ………..………………   
       (rok / miesiąc / dzień)            (miejscowość) 

 

zamieszkały/-a* w …………………………….., ulica ………………… nr ……. / ……… 
                                 (kod pocztowy, miasto)  

 

tel. kontaktowy ……………..…… / adres e-mail ………………… 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę przynależności klubowej 

 z:  

…………………………………………         ………………………………... …........……………….  
        (nazwa klubu macierzystego)                        (numer licencji klubu)               (dzień, miesiąc, rok**)  

na : 

…………………………………………         ………………………………... …........……………….  
        (nazwa klubu macierzystego)                        (numer licencji klubu)               (dzień, miesiąc, rok**)  

 

………………………………………….. 
     (podpis wnioskodawcy – zawodnika, w przypadku zawodnika niepełnoletniego podpisu dokonuje opiekun prawny) 

POTWIERDZENIE KLUBU ZWALNIAJĄCEGO: 

 

 

…………………             ……………….……………….              
(miejscowość, data)  (pieczęć klubu zwalniającego)  

 

…………………………………….……………............. 
(podpis osób uprawnionych zgodnie z KRS lub innym rejestrem) 

POTWIERDZENIE KLUBU PRZYJMUJĄCEGO: 

 

 

…………………             ……………….……………….              
(miejscowość, data)  (pieczęć klubu zwalniającego)  

 

…………………………………….……………............. 
(podpis osób uprawnionych zgodnie z KRS lub innym rejestrem) 

DECYZJA KOMISJI 

Komisja ds. licencji i zmiany barw klubowych PZŁucz na posiedzeniu w dniu ………..… zatwierdziła zmianę 

barw klubowych: 

 

……….............................  ................................................................................... 
(imię, nazwisko zawodnika)  (nazwa nowego klubu sportowego) 

 

 

Warszawa , dn. ………………         …………………………….          ……………………………. 
(Przewodniczący Komisji)                      (Sekretarz Komisji) 

* data złożenia wniosku w klubie macierzystym zawodnika o zmianę barwy klubowej 

** data złożenia wniosku w nowym klubie 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu zmiany przynależności klubowej zawodników w Polskim 

Związku Łuczniczym 

 

 

POLSKI ZWIĄZEK ŁUCZNICZY     …………………………………… 
( miejscowość, data ) 

 

WNIOSEK 

o zmianę statusu zawodnika w Polskim Związku Łuczniczym 

 

I. Ja niżej podpisany/-a* : ……………………………………… …………………………. 
( imię i nazwisko )      PESEL 

 

ur. .………………….…...  w: ………..………………   
       (rok / miesiąc / dzień)            (miejscowość) 

 

zamieszkały/-a* w …………………………….., ulica ………………… nr ……. / ……… 
                                 (kod pocztowy, miasto)  

 

tel. kontaktowy ……………..…… / adres e-mail ………………… 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę statusu zawodnika  

 z:  

…………………………………………         ………………………………... …........……………….  
        (nazwa klubu macierzystego)                        (numer licencji klubu)               (dzień, miesiąc, rok**)  

 

na zawodnik niezrzeszony  

 

………………………………………….. 
     (podpis wnioskodawcy – zawodnika, w przypadku zawodnika niepełnoletniego podpisu dokonuje opiekun prawny) 

 

POTWIERDZENIE KLUBU ZWALNIAJĄCEGO: 

 

 

…………………             ……………….……………….              
(miejscowość, data)  (pieczęć klubu zwalniającego)  

 

…………………………………….……………............. 
(podpis osób uprawnionych zgodnie z KRS lub innym rejestrem) 

DECYZJA KOMISJI 

Komisja ds. licencji i zmiany barw klubowych PZŁucz na posiedzeniu w dniu ………..… zatwierdziła zmianę 

statusu zawodnika: 

 

……….............................  ............................................ 
(imię, nazwisko zawodnika)         (status zawodnika ) 

 

 

Warszawa , dn. ………………         …………………………….          ……………………………. 
(Przewodniczący Komisji)                      (Sekretarz Komisji) 

 

 

* data złożenia wniosku w klubie macierzystym zawodnika o zmianę barwy klubowej 

 


