Regulamin Licencjonowania Zawodników
Podstawami prawnymi niniejszego Regulaminu są:
•
Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857) z późn. zm.
§ 9 ust. i) Statutu Polskiego Federacji Tenisa Plażowego,
•
Uchwała Zarządu PFTP nr 5 z dnia 11.01.2018
Rozdział I - Przepisy ogólne
1. Polska Federacja Tenisa Plażowego ma wyłączne prawo do przyznawania i pozbawiania
licencji zawodniczych, uprawniających do współzawodnictwa sportowego PFTP.
2. Zawodnikiem jest osoba uprawiająca tenis plażowy oraz uczestnicząca we
współzawodnictwie sportowym PFTP oraz programach PFTP.
3. Za przyznanie licencji Polska Federacja Tenisa Plażowego pobiera opłaty zgodnie
z obowiązującym stawkami.
4. Zawodnik może uzyskać licencję jedynie jako reprezentant licencjonowanego klubu lub
jako niezrzeszony.
5. Licencję zawodniczą przyznaje się na czas trwania okresu klasyfikacyjnego PFTP tj. od
1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
6. Licencja nie zawiera ubezpieczenia NNW, w związku z czym konieczne jest posiadanie
indywidualnej polisy.
Rozdział II – Przyznawanie licencji, rodzaje
1. Podstawowa (50zł) – licencja przyznawana jest zawodnikom zrzeszonym i niezrzeszonym
w klubach PFTP na czas trwania okresu klasyfikacyjnego PFTP tj. Od 1 stycznia do 31
grudnia danego roku. Upoważnia ona do udziału we wszystkich rozgrywkach
organizowanych w danym sezonie.
2. Pomocnicza (15zł) – licencja przyznawana jest zawodnikom zrzeszonym i niezrzeszonym
w klubach PFTP. Upoważnia ona do udziału w rozgrywkach tylko na okres jej wydania.
Licencja przyznawana jest w dniu zawodów, po wypełnieniu wniosku i wniesieniu opłaty.
3. Młodzieżowa (15zł) – licencja przyznawana jest zawodnikom urodzonym przed
31.12.2001 na czas trwania okresu klasyfikacyjnego PFTP tj. od 1 stycznia do 31 grudnia
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danego roku. Upoważnia ona do udziału we wszystkich rozgrywkach organizowanych
w danym sezonie.
4.
•
•
•

Licencje maja formę drukowaną która zawiera:
imię i nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania
datę ważności
zdjęcie posiadacza licencji.

5. Osoba ubiegająca się przyznanie licencji zawodniczej składa:
-W przypadku licencji podstawowej:
 elektroniczny wniosek na specjalnym formularzu (załącznik nr 1), w którym m.in.
składa nw. oświadczenia:
Oświadczenie medyczne o treści: „Oświadczam, że posiadam ważne badanie lekarskie
poświadczone przez lekarza medycyny sportowej i zobowiązuję się je okazywać
każdorazowo podczas weryfikacji turniejowej”
Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów Polskiej Federacji Tenisa Plażowego,
Oświadczenie o przynależności klubowej,
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
Zgoda na kontakt drogę elektroniczną.
-W przypadku licencji pomocniczej możliwość wykupienia na miejscu w dniu turnieju.
6. Polska Federacja Tenisa Plażowego przyznaje licencję w drodze decyzji.
7. Polska Federacja Tenisa Plażowego ma obowiązek do 5 dni roboczych od dnia
wpłynięcia wniosku, zweryfikować go i potwierdzić przyznanie licencji.
8. Momentem nabycia licencji podstawowej jest:
• wpłata na konto PFTP: 62 1940 1076 3188 4279 0000 0000 i przesłanie
potwierdzenia na adres mail: licencje@pftp.pl
• otrzymanie licencji
9. W przypadku zagubienia, zniszczenia, kradzieży licencji można wnosić
o wydanie jej duplikatu za opłatą w wysokości 10zł.
Rozdział III – Odmowa przyznania licencji
1. PFTP może odmówić przyznania licencji w przypadku nieuregulowania opłat
regulaminowych (zmiana przynależności klubowej/statusu, kary zawodnicze,
zobowiązania wobec PFTP itp.).
W powyższym przypadku wniesiona opłata tytułem licencji nie podlega zwrotowi.
2. Licencji nie może uzyskać osoba, na którą nałożone zostały następujące kary:
a. kara dożywotniej dyskwalifikacji;
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b. kara czasowej dyskwalifikacji – w czasie odbywania tej kary.
3. W przypadku odmowy przyznania licencji, PFTP ma obowiązek powiadomić osobę
zainteresowaną wraz z podaniem powodu odmowy.

Rozdział IV – Pozbawienie licencji
1. Polska Federacja Tenisa Plażowego może pozbawić zawodnika licencji w przypadku:
• złożenia nieprawdziwych oświadczeń;
• w przypadku potwierdzenia przez zawodnika udziału w zgrupowaniu kadry
Polski, a następnie nie stawieniu się na zgrupowaniu lub opuszczenie go
samowolnie zawodnik może być pozbawiony licencji
• odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we
współzawodnictwie sportowym;
• rażącego nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji
sportowej;
• rażącego naruszenia obowiązków zawodnika lub zasad fair play;
• przekroczenia przepisów antydopingowych.
2. Jeżeli przyczyny pozbawienia licencji wymienione w pkt.1 stanowią również przyczyny
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, decyzja o pozbawieniu licencji może być
wydana po zakończeniu tego postępowania i wydaniu orzeczenia ostatecznego.
3. Pozbawienie zawodnika licencji wymaga uzasadnienia.
4. Polska Federacja Tenisa Plażowego pozbawia zawodnika licencji w drodze decyzji
administracyjnej.
Rozdział V – Zasady klasyfikacji zawodników licencjonowanych
❖ Zgodnie z Regulaminem Turniejowym PFTP wszyscy zawodnicy posiadający podstawową
licencję zawodniczą, klasyfikowani są według zasad opracowanych i przedstawionych
w rozdziale dotyczącym klasyfikacji turniejowej ww. regulaminie.
Rozdział VI – Zasady i tryb składania odwołań
1. Od decyzji administracyjnej PFTP przysługuje odwołanie do Zarządu PFTP.
2. Od decyzji Zarządu PFTP przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
właściwego dla siedziby PFTP.
Rozdział VIII – Przepisy porządkowe i końcowe
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1. Interpretacja Regulaminu przysługuje Zarządowi Polskiej Federacji Tenisa Plażowego.
2. PFTP prowadzi ewidencję prawomocnych decyzji o przyznaniu, odmowie przyznaniu
i pozbawieniu licencji.
3. Regulamin niniejszy ze zmianami uchwalonymi przez Zarząd PFTP w dniu 11.01.2018
roku wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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