REGULAMIN POWOŁYWANIA ZAWODNIKÓW DO KADRY NARODOWEJ
W JEŹDZIE FIGUROWEJ NA ROLKACH

§ 1 Cele Kadry Narodowej
1. Celem Kadry Narodowej jest reprezentowanie Rzeczpospolitej Polskiej podczas imprez
sportowych na arenie międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem imprez rangi
mistrzowskiej.
2. Kadra Narodowa reprezentuje kraj w szczególności poprzez udział w następujących startach
głównych: Mistrzostwa Europy oraz Mistrzostwa Świata.
§ 2 Ogólne zasady dokonywania powołań do Kadry Narodowej
1. Kadrę Narodową powołuje Zarząd Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich na wniosek
Komisji ds. Jazdy Figurowej.
2. Do Kadry Narodowej mogą zostać powołani zawodnicy, którzy ukończyli co najmniej 14 lat w
trakcie sezonu, którego dotyczy powołanie; startujący w konkurencjach Solistek i Solistów z
kategorii Seniora, Juniora i Juniora Młodszego (Advanced Novice) 1. Dywizji według kategorii
wiekowej ustalanej przez WIFSA lub z kategorii Seniora, Juniora, Youth, Cadet według kategorii
wiekowej ustalanej przez World Skate.
3. Skład Kadry Narodowej zatwierdzany jest raz w roku, po Mistrzostwach Polski.
4. Zawodnik powołany do Kadry musi być reprezentantem klubu zrzeszonego w Polskim Związku
Sportów Wrotkarskich i musi posiadać aktualną licencję Polskiego Związku Sportów
Wrotkarskich.
5. Zawodnik musi posiadać klasę sportową adekwatną do jego wieku lub wyższą
6. Zawodnik musi posiadać nienaganną opinię Klubu i trenera prowadzącego.
7. O liczbie powołanych zawodników do Kadry Narodowej decyduje Komisja PZSW ds. Jazdy
Figurowej.
§ 3. Szczegółowe zasady dokonywania powołań do Kadry Narodowej
1. Kadra Narodowa jest powoływana na podstawie wyników z Mistrzostw Polski wraz
z uwzględnieniem wyników z zawodów krajowych lub międzynarodowych obecnego sezonu.
2. W sytuacjach losowych dopuszcza się, na wniosek trenera klubowego, powołanie do Kadry
Narodowej zawodnika, który nie startował w Mistrzostwach Polski. W takim wypadku, przy
dokonywaniu powołań bierze się pod uwagę odpowiednio następujące kryteria:
a. Wyniki z zawodów krajowych lub międzynarodowych obecnego sezonu.
b. Warunki fizyczne i stan zdrowia.
c. Prezentowany poziom wyszkolenia.
§ 4. Obowiązki członka Kadry Narodowej
1. Reprezentowanie barw narodowych w zawodach, na które został powołany.
2. Udział w Mistrzostwach Polski.

3. Przestrzeganie zakazu używania środków dopingujących oraz narkotyków i zabronionych
odżywek, a w razie konieczności przyjmowania leków informowanie o tym fakcie Komisji
ds. Jazdy figurowej.
4. Rozwiązywanie powstałych problemów – w pierwszej kolejności - w drodze bezpośrednich
negocjacji z Komisją ds. Jazdy figurowej.
5. Przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa powszechnie
obowiązującego oraz innych regulaminów i przepisów wewnętrznych PZSW, w szczególności
dotyczących współzawodnictwa;
6. Zachowania najwyższych standardów etycznych, kultury osobistej, szacunku do wszystkich
osób zaangażowanych w sporty wrotkarskie, przestrzegania zasad fair play;
7. Godnego reprezentowania Kadry Narodowej w kraju i za granicą.
§ 5 Korzystanie z mediów społecznościowych
1. Zważywszy na ryzyko, jakie niesie ze sobą korzystanie z mediów społecznościowych,
członkowie Kadry Narodowej zobowiązani są do powstrzymywania się od:
a. publikowania obelżywych, obscenicznych, uwłaczających, nieprzyzwoitych,
rasistowskich, dyskryminujących, prowokujących, zniesławiających materiałów
lub postów dotyczących m.in. PZSW, jego członków obecnych i byłych, sponsorów,
partnerów oraz pracowników i kontrahentów, oraz wszelkich innych osób;
b. wypowiedzi, które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio naruszyć dobre imię i interesy
PZSW;
c. wykorzystywania informacji poufnych lub zastrzeżonych bez wyraźnej, pisemnej zgody
PZSW.
d. PZSW bez uszczerbku dla powyższych postanowień może ponadto wymagać
od członków Kadry Narodowej usunięcia postów, komentarzy lub innych treści, które
mogą stanowić naruszenie niniejszego paragrafu.
§ 6 Postanowienia Końcowe
1. Członek Kadry Narodowej w przypadku niewywiązywania się z obowiązków, naruszania norm
i regulaminów sportowych lub innych wykroczeń, może być odwołany Kadry Narodowej
lub czasowo zawieszony.
2. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie każdorazowo decyzję podejmuje Zarząd
PZSW.
3. Regulamin powoływania Kadry Narodowej w sportach wrotkarskich w dyscyplinie jazda
figurowa na rolkach został zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich
w dniu 07.07.2022 r. i wchodzi w życie od tego dnia.
4. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZSW.

