POSTANOWIENIE
w sprawie określenia przynależności klubowej
Komisja Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby, w składzie:
1. Członek KGiD – Przemysław Plewiński
2. Członek KGiD – Cyprian Majcher
3. Członek KGiD – Jacek Homa
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 29 września 2017 roku, sprawy z wniosku drużyny MKS
Ogniwo Sopot z udziałem RC Lechia Gdańsk, w przedmiocie określenia przynależności
klubowej zawodników Jerzego Wojnicza i Patryka Sakwy, na podstawie § 30 w zw. z § 27, § 24 i
§ 35 ust. 4 i 6 Przepisów Polskiego Związku Rugby postanowiła:
1. określić, że Jerzy Wojnicz jest zawodnikiem Klubu MKS Ogniwo Sopot,
2. określić, że Patryk Sakwa jest zawodnikiem Klubu MKS Ogniwo Sopot,
3. wskazać, iż ekwiwalent za wyszkolenie w/w zawodników wynosi 0 zł.
UZASADNIENIE
Zarówno Jerzy Wojnicz jak i Patryk Sakwa zgodnie z § 24 Przepisów PZR zwrócili się do
kluby RC Lechia Gdańsk o zgodę na transfer do MKS Ogniwo Sopot. Klub z Sopotu potwierdził
również zainteresowanie w/w zawodnikami. Klub RC Lechia Gdańsk odmówił zawodnikom
zgody na transfer i zaproponował wypożyczenie. Zawodnicy oraz klub z Sopotu zgodnie z § 25
ust. 2 Przepisów PZR skierowali do KGiD wniosek o określenie przynależności klubowej. Do
wniosków załączone zostały zgody rodziców Jerzego Wojnicza oraz Patryka Sakwy zgodnie z §
27 Przepisów PZR. Wskazać należy, że procedura transferowa została zapoczątkowana w trakcie
trwania okienka transferowego zatem możliwym jest zatwierdzenie wspomnianych transferów
zgodnie ze wcześniejszą linią orzeczniczą KGiD. Wobec spełnienia wymogów formalnych
określonych w Przepisach PZR należało określić przynależność klubową zawodników jak we
wstępie.
Odnośnie ustalenia wysokości ekwiwalentu (zgodnie z wnioskiem RC Lechia Gdańsk z
dnia 28 września 2017 r.) wskazać należy, iż przepisy w tym zakresie są nieprecyzyjne. Zwrócić
należy uwagę, iż wskazane w Przepisach PZR wzory na obliczanie ekwiwalentu zawierają w obu
przypadkach literę „C” opisaną jako „liczba lat szkolenia zawodnika pomiędzy 15 lat i jeden
dzień a 23 rokiem życia”. Obaj zawodnicy objęci wnioskiem o określenie przynależności nie
mają jeszcze ukończonego 15 roku życia, a zatem roczna opłata transferowa pomnożona przez
ilość lat szkolenia powyżej 15 roku życia (czyli 0) daje wynik 0 zł.

