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З метою популяризації петанку, як спорту, в Україні та надання можливості всім його 
прихильникам діяти відповідно до їхньої волі, а також створити прозорі і рівні для усіх 
гравців правила спортивних заходів, діючи на основі статуту власного статуту, ФПУ 
приймає цей регламентний документ.

§ 1.

1. У цьому регламенті під Гравцем, мається на увазі людина, що грає у петанк та має 
дійсну ліцензію ФПУ, видану згідно з Регламентом видання ліцензій ФПУ.

2. Під Клубом y цьому регламенті  мається на увазі, клуб-член ФПУ. 

§ 2.

1. У розумінні цього регламенту, Гравець, що має ліцензію на ФПУ, може мати статус 
контрактного або безконтрактного.

2. Контрактний Гравець - це такий, що протягом сезону отримав ліцензію ФПУ через 
клуб, який він представляє на підставі контракту, що регулює сферу взаємних 
прав та обов'язків, зокрема обов'язок гравця представляти колір клубу на певний 
період часу, але довше, ніж протягом трьох років.

3. Безконтрактний Гравець - це такий, що протягом сезону отримав ліцензію  ФПУ, 
видану згідно з Регламентом видання ліцензій ФПУ

4. Контрактний Гравець після завершення дії контракту автоматично отримує статус 
безконтрактного.  

§ 3.

1. Гравець може представляти лише клуб, через який він отримав ліцензію на 
певний сезон.

2. Контрактний гравець під час діі контракту забов'язаний брати ліцензію ФПУ 
тільки через Клуб зазначений у ньому.  

§ 4.

1. У певному сезоні Гравець не може представляти більше одного Клубу.
2. Пункт 1 втрачає силу, якщо гравець був звільнений з клубу внаслідок припинення 

дії ліцензії ФПУ. 
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§ 5.

1. Кожен безконтрактний Гравець, та контрактний, але після розірвання договору, 
має право без перешкод змінювати Клуб на умовах, встановлених цим 
регламентом.

2. Зокрема, Гравець не має права змінювати Клуб, якщо має матеріальні 
заборговоності перед поточним.

3. Пункт 2 втрачає дію у випадку відсутності контракту, де визначено період, 
протягом якого гравець зобов'язаний представляти Клуб. 

§ 6.

1. Змінювати Клуб дозволяється лише в період з 1 січня до останнього дня лютого.  
2. Гравець, що має намір змінити Клубн, зобов'язаний надати президентам клубів 

письмові заяви: у попередній Клуб (про вихід з нього), та новий Клуб (про вступ).
3. Клуби повинні дійти згоди по переходу гравця протягом не більше як 14 днів з 

моменту передачі останньої з двох заяв.
4. Відмова поточного клубу відреагувати на запит спортсмена протягом 

встановленого періоду призводить до звільнення Гравця з Клубу незалежно від 
його статусу.  

5. Відмова нового клубу відреагувати на запит спортсмена протягом встановленого 
періоду призводить до надання Грацю статусу вільного.   

§ 7.

Згода між Гравцем та Клубом, або поточний контракт є підставою для видачі 
Гравцеві ліцензії ФПУ.

§ 8.

1. Рада ФПУ має право перевірити статус гравця у разі розбіжностей позицій Клубу 
та Гравця. При чому документи, що підтверджують статус взаємовідношень мають 
приорітет вищий за показання свідків. Хіба що існують докази їх недійсності.

2. В разі виникнення конфліктних ситуацій остаточне рішення виносить Рада ФПУ. Її 
рішення є остаточним та не може бути оскарженим. 

§ 9.

Рада ФПУ є єдиним орнаном, що вирішує спірні питання щодо зміни Клубу Гравцями.
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§ 10.

Регламент вступає у силу 16.02.2018 року.




