Prawa i obowiązki członka Kadry Narodowej PZG
w gimnastyce sportowej kobiet na lata 2017-2020
Prawa:
1. Zawodniczka ma prawo brać udział w zawodach zgodnie z Kalendarzem PZG oraz w
zgrupowaniach, konsultacjach i innych akcjach szkoleniowych organizowanych przez
PZG jeśli otrzymała powołanie na akcję
2. Zawodniczka ma prawo do otrzymywania sprzętu osobistego zgodnie z ustaleniami
jakie podjęte są w stosunku do zawodniczek kadry
3. Zawodniczka ma prawo do korzystania z pomocy medycznej lekarza Kadry
Narodowej
4. Zawodniczka ma prawo do odmowy w akcjach szkoleniowych, czy zawodach w
uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach (kontuzja, choroba, nie
powiadomienie w odpowiednim terminie).
5. Zawodniczka ma prawo do udziału w zawodach sportowych poza Kalendarzem
Imprez PZG za zgodą trenera Kadry Narodowej i akceptacją trenera – koordynatora
dyscypliny.
Obowiązki:
1. Zawodniczka ma obowiązek brać udział w akcjach szkoleniowych i zawodach na
które została powołana
2. Zawodniczka ma obowiązek uczestniczyć systematycznie i aktywnie w treningach
stale podnosząc swój poziom sportowy
3. Zawodniczka prowadzi "sportowy tryb życia", a jej zachowanie nie budzi zastrzeżeń.
Za zachowanie niezgodne z powyższym regulaminem oraz ogólnie przyjętymi
normami życia społecznego zawodniczka może zostać ukarana zgodnie z obowiązującym
regulaminem dyscyplinarnym PZG.
Kary:
Członkini Kadry Narodowej za zachowanie niezgodne z powyższym regulaminem oraz w
przypadku nie wywiązywania się ze swoich obowiązków, działający na szkodę Kadry
Narodowej i Reprezentacji Polskiego Związku Gimnastycznego, naruszający normy etyczne i
regulaminy lub dokonujący innych wykroczeń może zostać ukarana w zależności od wagi
przewinienia:
• naganą ustną udzieloną przez Trenera Kadry,
• naganą pisemną udzieloną przez Zarząd Główny PZG z powiadomieniem władz klubu,
• zawieszeniem w prawach członka Kadry Narodowej na okres do pół roku z
powiadomieniem władz klubu przez Zarząd PZG
• wykluczeniem z Kadry i Reprezentacji na okres do 1 roku z powiadomieniem władz
Klubu przez Zarząd PZG
• dyskwalifikacją dożywotnią z powiadomieniem władz klubu prze Zarząd PZG
Decyzje w tych sprawach podejmuje Zarząd PZG na wniosek Trenera Kadry Narodowej lub
trenera-koordynatora dyscypliny.
Wiceprezes PZG
/-/ Sławomir Kaliszewski

