
 

Katowice, 01.07.2014r.                     
                                                                             

Komunikat organizacyjny nr 1 w sezonie 2014/2015 
 

I. Opłaty i składki 
 

 
1. Składka członkowska 300 zł. 
2. Opłata certyfikacyjna dla Klubu 100 zł. 
3. Opłaty startowe  

� III liga kobiet i mężczyzn 400 zł. 
� IV liga kobiet i mężczyzn 300 zł. 
� Juniorki i Juniorzy 150 zł. 
� Kadetki i Kadeci 150 zł. 
� Młodziczki i Młodzicy 80 zł. 

4. Opłata za licencję zawodniczą 
� III liga kobiet i mężczyzn 50 zł. 
� IV liga kobiet i mężczyzn 50 zł. 
� Juniorki i Juniorzy 25 zł. 
� Kadetki i Kadeci 25 zł. 
� Młodziczki i Młodzicy 10 zł. 

5. Opłata za zmianę barw klubowych w ramach woj. śląskiego 
� III liga kobiet i mężczyzn 75 zł. 
� IV liga kobiet i mężczyzn 75 zł. 
� Juniorki i Juniorzy 50 zł. 
� Kadetki i Kadeci 50 zł. 
� Młodziczki i Młodzicy 25 zł. 

6. Opłata za wypożyczenie w ramach woj. śląskiego 
8. III liga kobiet i mężczyzn 30 zł. 
9. IV liga kobiet i mężczyzn 30 zł. 
10. Juniorki i Juniorzy 20 zł. 
11. Kadetki i Kadeci 20 zł. 
12. Młodziczki i Młodzicy 15 zł. 

7. Opłata za zmianę barw klubowych do Klubu seniorskiego do pozostałych województw 
13. Z Plus Ligi i Orlen Ligi 400 zł. 
14. Z I ligi Kobiet i Mężczyzn 300 zł. 
15. Z II ligi Kobiet i Mężczyzn 200 zł. 
16. Z III ligi oraz Klubów młodzieżowych  100 zł. 

8. Opłata za zmianę barw klubowych do Klubu młodzieżowego do pozostałych województw 
  100 zł. 

 



 
II. Wycofanie drużyny 

 

1. Z rozgrywek III ligi kobiet i m ężczyzn Kara 

a) 
30 dni i więcej przed rozpoczęciem rozgrywek w danej 
klasie rozgrywkowej 

500 zł i degradacja drużyny do 
rozgrywek IV ligi 

b)  
Mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem rozgrywek w danej 
klasie rozgrywkowe 

1000 zł i degradacja drużyny do 
rozgrywek IV ligi 

c)  W  trakcie trwania rozgrywek 
2000 zł i degradacja drużyny do 

rozgrywek IV ligi 

2. Z rozgrywek IV ligi kobiet i mężczyzn  

a) 
Po zgłoszeniu drużyny, 14 dni i więcej przed rozpoczęciem 
rozgrywek w danej klasie rozgrywkowej 

200 zł 

b) 
Po zgłoszeniu drużyny, mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem 
rozgrywek w danej klasie rozgrywkowe 

500 zł 

c) W trakcie trwania rozgrywek 2000 zł 

3. Z rozgrywek młodzieżowych  

a) 
Po zgłoszeniu drużyny, 14 dni i więcej przed rozpoczęciem 
rozgrywek 

200 zł 

b) 
Po zgłoszeniu drużyny, mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem 
rozgrywek 

300 zł 

c) W trakcie trwania rozgrywek 500 zł 

 
 


