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REGULAMIN ZAWODNIKA MZKS NAREW 1962 OSTROŁĘKA

§1
Zasady ogólne
1. Zawodnik piłki nożnej, zwany dalej "zawodnikiem", może reprezentować w zawodach piłki
nożnej MZKS NAREW 1962 OSTROŁĘKA mając zawartą z Klubem umowę lub będąc jego
członkiem.
2 . Za pisemną zgodą Klubu zawodnik może reprezentować inne organizacje sportowe w
zawodach nie objętych systemem rozgrywek PZPN, ligi zawodowej lub związku piłki nożnej.
§2
Status zawodnika MZKS NAREW 1962 OSTROŁĘKA

1. Zawodnicy uprawiający sport piłki nożnej w Klubie mogą posiadać status amatora lub
zawodnika profesjonalnego.
2. Za amatorów są uznani zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu piłki nożnej lub innej
działalności z tym związanej nie otrzymali wynagrodzenia, względnie innego świadczenia
pieniężnego lub rzeczowego, innego niż zwrot rzeczywistych wydatków poniesionych w
trakcie ich udziału w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez PZPN. Koszty podróży
i zakwaterowania poniesione w związku z udziałem w meczu oraz wydatki na sprzęt
piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie mogą podlegać zwrotowi bez podważenia statusu
amatora.
3. Za zawodników profesjonalnych uznani są zawodnicy, posiadający z Klubem zawartą umowę
cywilnoprawną/kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej oraz zawodnicy, którzy
otrzymują z tytułu uprawiania piłki nożnej lub działalności z tym związanej wynagrodzenie,
względnie inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe. Wszyscy zawodnicy o statusie amatora,
występujący w rozgrywkach III ligi muszą posiadać deklaracje gry amatora (zawodnicy
występujący w niższych niż III liga klasach rozgrywkowych, którzy nie są zawodnikami o
statusie zawodnika profesjonalnego powinni posiadać deklarację gry amatora).
4. Zawodnik profesjonalny powinien posiadać pisemną umowę z Klubem zawartą na czas
określony nie krótszy niż do zakończenia sezonu rozgrywkowego i nie dłuższy niż 5 lat.
Jeden z trzech egzemplarzy umowy, o której mowa powyżej, musi być złożony we
właściwym związku piłki nożnej, prowadzącym dane rozgrywki (MZPN lub COOZPN).
5. Zawodnicy poniżej 18 roku życia nie mogą podpisywać umów z Klubem na okres dłuższy niż
trzy lata.
§3
Prawa i obowiązki zawodnika MZKS NAREW 1962 OSTROŁĘKA
1. Przed podpisaniem umowy z zawodnikiem profesjonalnym Klub przeprowadza badania
lekarskie zawodnika. W przypadku braku powyższych badań ważność umowy nie może być
uzależniona od wyniku późniejszych badań lekarskich.
2. Zawodnik profesjonalny/amator zobowiązuje się do poświęcania całej swojej energii i
umiejętności sportowych bez ograniczeń, do przykładania najwyższej staranności do działania
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dla dobra Klubu, i do powstrzymywania się od czynienia czegokolwiek, co mogłoby
przynieść szkodę Klubowi.
W związku z powyższymi zasadami, zawodnik profesjonalny/amator zobowiązuje się, w
szczególności:
uczestniczyć we wszystkich meczach i zajęciach Klubu, w treningach, bez względu na to czy
zostały one ustalone wcześniej, czy były specjalnie zaaranżowane, we wszystkich zebraniach
i innych zajęciach mających na celu przygotowanie do meczów i zawodów.
w przypadku kontuzji lub choroby związanej z jego aktywnością jako piłkarza, zawodnik
powinien niezwłocznie zawiadomić Klub oraz niezwłocznie przedstawić zaświadczenie z
przeprowadzonych badań lekarskich .
wyczerpująco stosować atletyczne i terapeutyczne środki zarządzone przez osobę
odpowiednio wyznaczoną przez klub, biorąc pod rozwagę indywidualne prawa zawodnika,
dbać przez cały okres obowiązywania kontraktu o wszelkie standardowe wyposażenie i sprzęt
dostarczony przez Klub oraz zwrócić w/w. wyposażenie i sprzęt po zakończeniu rozgrywek
bądź obowiązywania kontraktu,
zachowywać się publicznie i prywatnie tak aby nie szkodzić wizerunkowi klubu, PZPN, i
ogólnie futbolowi oraz powstrzymywać się od udzielania informacji osobom trzecim o
sprawach będących wewnętrzną sprawą Klubu, przy czym zawodnik ma prawo do swobody
wypowiedzi, o ile nie będzie to dyskredytować ani Klubu, ani dyscypliny piłki nożnej.
przygotowywać się sumiennie do wszystkich klubowych imprez sportowych, i dbając o
zalecenia trenera dotyczące stylu życia, w takim stopniu jak odnosi się do występu
zawodnika, zachowywać się w sposób sportowy w stosunku do kogokolwiek podczas meczu
lub treningu
w szczególności, akceptować decyzje podejmowane przez sędziego, asystenta sędziego oraz
sędziego technicznego podczas meczu bez protestu.
W okresie obowiązywania przynależności Klub zapewnia zawodnikowi co następuje:
wykwalifikowany personel do odpowiedniego treningu i gry,
obiekty do treningu i gry,
opiekę terapeutyczną i sportowo-medyczną,
sprzęt i ubiór sportowy,
program treningowy,
możliwość kontynuowania nauki, o ile zawodnik nie ukończył 21 lat.

5. Z wyłączeniem zawodników o statusie amatora Klub zobowiązuje się płacić zawodnikowi
wynagrodzenie określone na każdy sezon objęty umową.
6. Klub uznaje indywidualne prawo zawodnika do ochrony swojej prywatności. Jednocześnie
zawodnik upoważnia Klub do korzystania z jego indywidualnych praw do wspólnego
wykorzystania, w szczególności dotyczy to rozpowszechniania zdjęć zawodnika za pomocą
wszystkich obecnych i przyszłych środków technicznych, grupowego marketingu itp.
7. Klub i zawodnik mogą być stroną indywidualnej umowy dotyczącej wykorzystania
indywidualnych praw zawodnika.
8. Klub zobowiązuje się do powstrzymania od działania na szkodę zawodnika, także w
przypadku obniżenia przez niego formy sportowej. Powyższe nie wyklucza przeniesienia
zawodnika do innego zespołu.
9. Klub zobowiązuje się zwalniać zawodnika zgodnie z postanowieniami FIFA, UEFA i PZPN
jeżeli zawodnik jest powoływany do reprezentacji.
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10. Wszelki doping polegający na użyciu substancji znajdujących się na liście zabronionych
substancji i na używaniu zakazanych metod, określonych odpowiednimi przepisami jest
zakazany.
11. Klub jest uprawniony do podejmowania wszelkich środków przeciwko zawodnikowi
stosującemu doping.
§4
Rodzaje wyróżnień
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.

Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników są;
pochwała,
list gratulacyjny,
dyplom uznania,
nagroda rzeczowa,
nagroda pieniężna.
Organem właściwym do przyznania nagrody jest Zarząd Klubu.
§5
Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania

1. W przypadku naruszenia przez zawodnika obowiązków wynikających z kontraktu/umowy
Klub jest uprawniony do stosowania kar dyscyplinarnych, dozwolonych stosownymi
przepisami związkowymi.
2. Przewinieniem dyscyplinarnym jest nieprzestrzeganie statutu, uchwał, zarządzeń,
regulaminów, wytycznych oraz orzeczeń organów jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych PZPN
oraz Klubu, a także innych przepisów nadrzędnych władz sportowych i administracyjnych
oraz przepisów gry w piłkę nożną.
3. Za popełnione przewinienia dyscyplinarne wymierza się kary dyscyplinarne. Za jedno
przewinienie dyscyplinarne wymierza się jedną karę zasadniczą.
4. W razie popełnienia kilku przewinień dyscyplinarnych jednocześnie wymierza się jedną karę
łączną, stanowiącą karę zasadniczą, która winna uwzględniać wszystkie przewinienia
5. Do orzekania w sprawach przewinień dyscyplinarnych uprawnione są następujące organy:
a) Związkowy Trybunał Piłkarski PZPN,
b) Wydział Dyscypliny PZPN,
c) Komisja Odwoławcza MZPN, CO-OZPN
d) Wydział dyscypliny MZPN, CO-OZPN
e) Zarząd Klubu,
6. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec piłkarzy są:
a) upomnienie,
b) nagana.
7.
a)
b)
c)

Dodatkowymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec piłkarzy są:
kara pieniężna,
dyskwalifikacja w wymiarze 1 – 5 meczów,
dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy.
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8. Za niesportowe lub grubiańskie, ordynarne zachowanie zawodnika, trenera, asystenta trenera,
instruktora, kierownika drużyny, lekarza lub masażysty karami są:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) kara pieniężna,
d) kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów.
9. Wobec podmiotów wymienionych w pkt.8 niniejszego regulaminu może być stosowany
środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w prawach:
a) zawodnika - do uczestniczenia w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych,
b) trenera - do prowadzenia drużyny w czasie meczów mistrzowskich i pucharowych,
c) działacza klubowego - do oficjalnego reprezentowania Klubu.
§6
Zasady postępowania dyscyplinarnego
1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
2. Organem właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych w pierwszej instancji jest
Zarząd Klubu w stosunku do zawodników i działaczy piłkarskich.
3. Zarząd Klubu może przekazać swoje uprawnienia w zakresie rozpatrywania przewinień i
orzekania kar powołanemu lub wybranemu organowi dyscyplinarnemu. Orzeczenia takiego
organu muszą być zatwierdzone przez Zarząd Klubu.
4. Jeżeli przewinienia dyscyplinarne zostały popełnione w związku ze sobą przez kilka
podmiotów organ dyscyplinarny - przewidując możliwość orzeczenia kary wyższej niż
przyznane mu w pkt.1 uprawnienia - przekazuje całość sprawy organowi nadrzędnemu
uprawnionemu do wymierzenia kary wyższej.
5. Organem właściwym do orzekania w sprawach dyscyplinarnych w drugiej instancji jest
Wydział dyscypliny MZPN (od orzeczeń Zarządu Klubu).
§7
Postanowienia końcowe
1. Zasady określone powyżej obowiązują odpowiednio zawodnika amatora, przy czym w jego
wypadku bierze się pod uwagę amatorski charakter uprawiania piłki nożnej.
2. Organ dyscyplinarny I instancji może:
a) wszcząć postępowanie dyscyplinarne,
b) odmówić wszczęcia postępowania,
c) umorzyć postępowanie dyscyplinarne,
d) zawiesić postępowanie,
e) odstąpić od wymierzenia kary,
f) wymierzyć karę dyscyplinarną,
g) uwzględnić wniosek o dobrowolne poddanie się karze.
ZARZĄD MZKS NAREW1962 OSTROŁĘKA
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