REGULAMIN POWOŁYWANIA ZAWODNIKÓW DO KADRY
NARODOWEJ SENIORÓW I JUNIORÓW
1.
2.
3.

§ 1.
Kadrę narodowa powołuje Zarząd PZSW na wniosek przewodniczącego komisji PSF
lub osoby pełniącej funkcją w jego imieniu.
Kadrę narodową seniorów i juniorów powołuje się dwa raz w roku na okres od 1
stycznia do 30 czerwca oraz od 1 lipca do 31 grudnia.
W indywidualnych przypadkach, uzasadnionych względami szkoleniowymi, Zarząd
PZSW może w okresie pomiędzy ww. terminami dokonywać zmian w składzie
kadry narodowej. O odwołaniu z kadry narodowej zawiadamia się klub i
zawodnika na miesiąc naprzód.
§ 2.

 Do reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych mogą być
powoływani jedynie ci zawodnicy, którzy są członkami kadry narodowej seniorów lub
juniorów.
 W wyjątkowych przypadkach, potwierdzonych osiągniętymi wynikami, do
reprezentowania barw narodowych mogą być powołani zawodnicy inni.
 Przez reprezentowanie barw narodowych rozumie się udział zawodników w:
 Igrzyskach Olimpijskich
 Mistrzostwach Europy i Świata w kategoriach młodzieżowych
 Pucharach Europejskich
 oficjalnych spotkaniach międzypaństwowych reprezentacji kraju
 imprezach o światowym lub europejskim znaczeniu.
 Skład zawodników na Igrzyska Olimpijskie ustala Polski Komitet Olimpijski, który
zgłasza go organizatorom Igrzysk – zgodnie z przepisami międzynarodowymi.
§ 3.
1. Do kadry narodowej seniorów są powoływani zawodnicy, którzy:
1.1. Uzyskali miejsca medalowe na mistrzostwach świata lub Europy.
1.2. Osoby których osiągane wyniki umożliwiają udział w Mistrzostwach Europu,
Świata lub w zawodach rangi międzynarodowej wliczanych do klasyfikacji
boardr-a.
1.3. Są to zawodnicy, którzy zajęli miejsce w pierwszej 20 w zawodach rangi
międzynarodowej (wliczanej do klasyfikacji boardr-a) w poprzednim lub
bieżącym sezonie.
1.4. Pozostali zawodnicy na wniosek przewodniczącego komisji PSF za szczególnie
liczące się wyniki na arenie międzynarodowej oraz krajowej.
.
2. Do kadry narodowej juniorów są powoływani zawodnicy, którzy nie ukończyli jeszcze
23 roku życia oraz :
1.1.Zawodnicy którzy uzyskali miejsca medalowe na mistrzostwach świata lub Europy.
1.2.Osoby których osiągane wyniki umożliwiają udział w Mistrzostwach Europu,
Świata lub w zawodach rangi międzynarodowej wliczanych do klasyfikacji boardr-a.

1.3.Są to zawodnicy, którzy zajęli miejsce w pierwszej 10 w zawodach rangi
międzynarodowej (wliczanej do klasyfikacji boardr-a) w poprzednim lub bieżącym
sezonie.
1.4.Pozostali zawodnicy na wniosek przewodniczącego komisji PSF za szczególnie
liczące się wyniki na arenie międzynarodowej oraz krajowej.
§ 4.
 Zawodnika kadry narodowej obowiązuje szczególnie godna postawa etyczna i sportowa.
 Zawodnika, który odmówił reprezentowania barw narodowych, wyklucza się z kadry
narodowej na okres 1 roku - w pierwszym przypadku, na okres 2 lat - w każdym
kolejnym.

Przywileje i Obowiązki Kadry
 Przywileje członka kadry:
 pierwszeństwo w typowaniu do reprezentacji kraju
na imprezach
międzynarodowych;
 prawo do udziału w zgrupowaniach i konsultacjach PZSW;
 pierwszeństwo w otrzymywaniu “dzikich kart” do turniejów rangi mistrzowskiej i
międzynarodowych rozgrywanych w Polsce;
 prawo do bezpłatnej opieki lekarskiej w ramach konsultacji lekarza PZSW i badań
w COMS;
 otrzymywanie sprzętu sportowego w ramach umów PZSW;
 prawo do innych świadczeń ze strony PZSW w ramach umów ze sponsorami.
 Obowiązki członka kadry:
 reprezentowanie barw narodowych w zawodach :
- nieodpłatnie w kategoriach młodzieżowych
- zgodnie z umowami w kategorii seniorów;
 terminowe przedstawianie indywidualnego planu startów i planu szkoleniowego, a
następnie po uzgodnieniu z trenerem Centralnego Szkolenia, jego dokładna realizacja;
 uczestnictwo w zgrupowaniach i konsultacjach PZSW;
 udział w Mistrzostwach Polski ;
 poddawanie się obowiązkowym badaniom lekarskim i wydolnościowym;
 zawodnikowi nie wolno na imprezach sportowych oraz podczas akcji szkoleniowych
pić alkoholu i palić papierosów;
 zawodnikowi nie wolno używać zabronionych środków dopingujących oraz
narkotyków.
 zawodnik musi podporządkować się regulaminom imprez i akcji szkoleniowych.

Nie spełnianie któregokolwiek z punktów regulaminu pociąga za sobą kary, aż do usunięcia z
kadry włącznie.

