
Regulamin dyscyplinarny UKBS Dąbrówka Poznań 
 
1. Regulamin jest zgodny z Regulaminem dyscyplinarnym PZBS z dnia …. . Jeżeli  
 
2. Celem wprowadzenia regulaminu klubowego jest uściślenie zadań wychowawczych, które 

klub określił w Statucie szczególnie w stosunku do młodzieży (małoletniej i pełnoletniej). 
Ma on pomóc wszystkim członkom klubu w budowaniu nienagannej postawy w czasie 
imprez sportowych. 

 
3. Zarząd Klubu jest uprawniony do rozpatrywania spraw członków zwyczajnych członków, 

zawodników, działaczy klubu związanych z nieprzestrzeganiem uchwał, zarządzeń, 
regulaminów i przepisów sportowych Klubu, organów PZBS oraz zasad uczciwej i czystej 
walki sportowej, jak również spraw związanych z nagannym zachowaniem się zarówno w 
czasie rozgrywania zawodów jak i w związku z nimi jest. W przypadku poważniejszych 
wykroczeń kieruje sprawę do WGiD WZBS. 

4. Przewinieniem dyscyplinarnym jest naruszenie przez zawodnika lub działacza norm 
etycznych statutu PZBS, uchwał, zarządzeń, regulaminów i przepisów sportowych oraz 
zasad uczciwej i czystej walki sportowej, postępowanie niegodne sportowca, niewłaściwy 
stosunek do obowiązków reprezentanta klubu oraz naruszenie innych obowiązujących 
przepisów jeżeli czyn pozostał w związku z uczestnictwem ruchu sportowym.  

5. Przez przewinienie dyscyplinarne należy rozumieć również: 

• nieprzestrzeganie sportowego trybu życia a zwłaszcza picie alkoholu, 
• bezzasadna odmowę uczestnictwa w zawodach w barwach swojego klubu, 

reprezentacji (okręgu, kraju itp.),  
• bezzasadna odmowę aktywnego i zdyscyplinowanego uczestnictwa w treningach i 

zajęciach szkoleniowych,  
• nieszanowanie sprzętu i urządzeń sportowych. 

6. Ustala się następujące kary zasadnicze: 

a. upomnienie 
b. nagana 
c. kara finansowa 
d. okresowa dyskwalifikacja zawodnika lub działacza 
e. pozbawienie członkostwa 

7.  

a. Upomnienia lub nagany może udzielić członek Zarządu Klubu, trener lub opiekun 
grupy odpowiedzialny w czasie wyjazdów lub treningów za grupę zawodników. 
Jednocześnie informuje on pisemnie Zarząd klubu o udzielonej karze. Od tego typu 
kary nie przysługuje odwołanie. 

b. Kara finansowa polega na zwrocie klubowego dofinansowania do imprezy podczas 
której nastąpiło wykroczenie, lub na zawieszeniu dofinansowań na okres od trzech 
miesięcy do jednego roku. 

c. Karę okresowej dyskwalifikacji orzeka się na czas od 1 miesiąca do 1 roku, przy czym 
biegnie ona od uprawomocnienia się orzeczenia. W okresie dyskwalifikacji zawodnik 



nie może brać udziału w zawodach mistrzowskich, a także zawodach towarzyskich - 
organizowanych przez członków Związku - z wyjątkiem wewnętrznych zajęć 
treningowych. Nie może też pełnić żadnych funkcji związanych z działalnością 
związku. Karę dyskwalifikacji można zawiesić na okres do jednego roku. 

d. W przypadku kary bezwzględnej dyskwalifikacji Zarząd Klubu jest zobowiązany do 
przekazania informacji o jej wymierzeniu do WGiD WZBS. W przypadku kary w 
zawieszeniu informacja o jej udzieleniu pozostaje w dokumentacji klubowej, chyba że 
o wymierzenie kary wystąpił do Zarządu Klubu Wydział Gier i Dyscypliny WZBS. 

e. Skreślenie z listy członków może nastąpić tylko po orzeczeniu wcześniej kary 
bezwzględnej dyskwalifikacji. 

8. Karę uważa się za odbytą po upływie okresu na jaki została orzeczona lub po upływie 
czasu na jaki zawieszono jej wykonanie. 

9. W przypadku popełnienia przez ukaranego nowego przewinienia dyscyplinarnego w czasie 
warunkowego zawieszenia poprzednio orzeczonej kary, zawieszenie uważa się za niebyłe, 
a Zarząd Klubu wymierzając karę za nowe przewinienie, wydaje jednocześnie orzeczenie 
dotyczące kary łącznej za oba czyny. Orzeczona kara łączna nie może być niższa od 
najwyższej z wymierzonych kar oraz nie może być wyższa niż suma kar wymierzonych za 
obydwa przewinienia. 

10. Karę upomnienia, nagany i finansową skreśla się z ewidencji klubu po okresie jednego 
roku od ich prawomocnego wymierzenia. Kara dyskwalifikacji po upływie dwóch lat od 
chwili prawomocnego wymierzenia. 

11. Nienaganna postawa ukaranego może być podstawą do darowania części kary lub 
zawieszenia jej wykonania. Wniosek w sprawie, może być złożony, po odbyciu połowy 
kary, przez ukaranego, lub członka Zarządu klubu. Sprawę rozpatruje Zarząd Klubu w 
ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku na ręce prezesa klubu lub sekretarza-
skarbnika. Zarząd może pozytywnie ustosunkować się do wniosku, lub go oddalić. 

Przepisy proceduralne 

1. Wniosek o udzielenie kary składa osoba odpowiedzialna za imprezę na której 
nastąpiło wykroczenie (dorosły opiekun grupy wyjazdowej, treningowej, lub kapitan 
drużyny do której należy wykraczający.) podając pisemne uzasadnienie. 

2.  Zarząd Klubu informuje zainteresowanego o tym, że wpłynął wniosek o ukaranie podając 
jednocześnie pisemne uzasadnienie, które złożył wnioskodawca. Zainteresowany może w 
terminie 2 tygodni złożyć na ręce Prezesa lub sekretarza-skarbnika pisemne wyjaśnienia, 
które będą brane pod uwagę w czasie zebrania Zarządu, na którym będzie on podejmował 
decyzję o wymierzeniu kary. Zebranie Zarządu musi się odbyć w terminie nie 
przekraczającym 3 tygodnie od daty złożenia wniosku o ukaranie. 
3. Decyzję swoją przekazuje pisemnie Zarząd Klubu zainteresowanemu podając 
jednocześnie informację o sentencji postanowienia do wiadomości wszystkich członków 
klubu (forma przekazu tej informacji według uznania Zarządu). 
4. Od decyzji Zarządu przysługuje ukaranemu odwołanie do WGiD WZBS w terminie 2 
tygodni. Po tym czasie postanowienie Zarządu uprawomocnia się i od tego moment liczy się 
czas trwania kary. 
5. Jeżeli w regulaminie nie zostały określone jakieś przepisy szczegółowe to ma 
zastosowanie Regulamin Dyscyplinarny PZBS. 



 

Obowiązki członka UKBS Dąbrówka w czasie młodzieżowych imprez wyjazdowych. 

1. Jeżeli w imprezie biorą udział zawodnicy Dąbrówki pod opieką wyznaczonego 
przedstawiciela Klubu, to nie może żaden członek Klubu brać udział w tej imprezie 
poza grupą. To znaczy wszyscy zawodnicy Klubu wspólnie podróżują na miejsce 
rozgrywek. Także nocleg jest w jednym miejscu. 

2. Za godne zachowanie członków grupy wyjazdowej odpowiada opiekun. W 
zdyscyplinowaniu członków grupy mają obowiązek pomagać kapitanowie drużyn. 

3. Każdy członek Klubu ma obowiązek podpisania przed każdym wyjazdem regulaminu, 
który przedstawia mu opiekun grupy. Niepodpisanie go jest równoznaczne z 
rezygnacją z wyjazdu. (wzór regulaminu w załączniku) 

Zarząd Klubu przypomina, że „członkiem UKBS Dąbrówki się jest a nie bywa”, a więc 
należy zawsze w każdej sytuacji zachowywać się tak, aby godnie reprezentować Klub i 
dbać o jego dobre imię. 


