Uchwała nr 7/2012
Zarządu Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej
z dnia 11 maja 2012 r.
w sprawie: opłat transferowych za zawodników młodzieżowych wnoszonych przez kluby na rzecz OZPN konin
w sezonie 2012/2013.

§1
Mając na uwadze płynność procesu szkoleniowego zawodników młodzieżowych oraz obniżenie jego kosztów
w przypadku funkcjonowania porozumienia pomiędzy zainteresowanymi klubami, mającymi siedzibę na terenie
jednego powiatu, postanawia się co następujące:
1. Opłaty transferowe wnoszone przez kluby na rzecz Konińskiego OZPN dotyczą zawodników od siódmego do
osiemnastego roku życia.
2. Ustala się, bez względu na wiek zawodnika oraz klasę lub ligę w jakiej występuje klub pozyskujący, jednolity
ryczałt w wysokości 50 złotych za jednego zawodnika.
3. Do listy zawodników, którzy będą uprawnieni do gry przez Wydział Gier i Ewidencji należy załączyć
kserokopię „Porozumienia” o współpracy w zakresie szkolenia zawodników młodzieżowych, potwierdzonego
za zgodność z oryginałem , zawartego pomiędzy zainteresowanymi klubami.
4. Opłata o której mowa w ust. 1 dotyczy:
- zawodników młodzieżowych z klubów nie posiadających zespołów w klasie rozgrywkowej, do której
przekazywany jest zawodnik,
- jednokrotnej zmiany tego samego zawodnika w sezonie rozgrywkowym.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Bira Konińskiego OZPN.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

POROZUMIENIE
dotyczące szkolenia zawodników młodzieżowych

zawarte w dniu …………………… pomiędzy:

…………………………………………….
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
a
……………………………………………..
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………
2. …………………………………………

Przedmiotem „Porozumienia” jest współpraca w szkolenie drużyn młodzieżowych na terenie
……………………………………… .

§1
Zainteresowane Kluby zgodnie ustalają , że w sezonie 2012/2013 ………………………….. będzie prowadził
szkolenie i zgłosi do rozgrywek zespoły w kategoriach …………………………. Natomiast
………………………….. będzie prowadził szkolenie i zgłosi do rozgrywek zespoły w kategorii
………………………………………… .
§2
Po zakończonym sezonie 2012/2013 ………………………………… będzie miał pierwszeństwo pozyskania
zawodników zespołu ……………………………………… rozgrywającego mecze w kategorii
…………………………………… .
§3
Opłatę transferową na rzecz Związku uiszcza ……………………………. w wysokości określonej w Uchwale
nr 7/2012 z dnia 11 maja 2012 r. Zarządu Konińskiego OZPN.

………………………………………

……………………………………….

