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Regulamin
Powoływania Kadry i Reprezentacji Narodowej GSM
(Senior, Młodzieżowiec, Juniorzy, Junior młodszy)
Niniejszy Regulamin podlega „Regulaminowi powoływania …” i „Karcie praw i obowiązków członka
Kadry Narodowej PZG” i jest uszczegółowieniem dotyczącym Gimnastyki Sportowej Mężczyzn.
I. Zawodnicy powołani są do Kadry Narodowej (KN) 1 raz w roku /weryfikacja po I-szym
półroczu / na podstawie miejsc i wyników uzyskanych w centralnych zawodach krajowych
(IMP, DMP, Puchar Polski, Kontrolne Kadry, Eliminacje OOM i Finał OOM,) oraz
międzynarodowych ( MŚ, ME, PŚ, Uniwersjada, NO, itp. posiadających status ID FIG).
II. Powołanie do KN ustalane jest według następujących zasad:
1. Udział w zawodach centralnych zgodnie z kalendarzem imprez GSM na dany rok.
2. Zawodnik może startować w zawodach różnych klas, jednak do powołania i ostatecznej
kolejności zaliczony jest najlepszy wynik uzyskany w w/w zawodach w danym półroczu.
3. Zawodnicy kwalifikowani są do KN w kolejności na podstawie wyników osiągniętych w
zawodach odpowiedniej kategorii wiekowej na poziomie minimum klasyfikacyjnego:
a. Klasa Mistrzowska Międzynarodowa – wg Regulaminu PZG,
b. Klasa Mistrzowska (Senior i Młodzieżowiec) – 68,00 pkt. w wieloboju, lub w jednej z
konkurencji minimum 12.0 pkt. lub zdobycie medalu w IMP.
c. Klasa I (Junior)- 68,00 pkt. w wieloboju, lub w jednej z konkurencji minimum 12.0 pkt. lub
zdobycie medalu w IMP.
d. Klasa II (Junior młodszy)- 72 pkt. w wieloboju,
e. Klasa III (Junior młodszy) -78 pkt. w wieloboju.
III. Do KN Seniorów i Młodzieżowców może być powołanych 20-tu zawodników.
1. 15-tu wg wyników osiągniętych w zawodach wymienionych w pkt. I, którzy uzyskali minima
klasyfikacyjne (pkt. II. 2a,b) i 5-ciu na wniosek KMSz lub Trenera Kadry.
2. na wolne miejsca mogą być powoływani utalentowani Juniorzy posiadający I kl. sportową.
IV. Do KN Juniorów powołanych może być 30-tu zawodników do lat 17-tu.
1. 20-tu wg wyników osiągniętych w zawodach wymienionych w pkt. I, którzy uzyskali minima
klasyfikacyjne (pkt. II. 2c) i 10-ciu na wniosek KMSz lub Trenera Kadry.
2. na wolne miejsca mogą być powołani Juniorzy młodsi posiadający II kl. sportową.
V. Kadra Juniorów młodszych powoływana jest dla potrzeb szkolenia wojewódzkiego i SMS
będących zapleczem KNJ szkolenia centralnego.
1. 50-ciu zawodników w kl. II i III.
2. Kadra powoływana jest na wniosek Zarządu Sekcji zgodnie z pkt. I i II. 2d,e.
*/ (przy powołaniu mogą być brane pod uwagę starty w zawodach i turniejach
zgłoszonych do kalendarza imprez GSM).
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REPREZENTACJA NARODOWA
1.
2.

O powołaniu Zawodników do Reprezentacji Narodowej wnioskuje Zarząd Sekcji GSM.
Przy powoływaniu do Reprezentacji decydują:
a) aktualną dyspozycję i poziom sportowy zawodnika,
b) osiągnięte wyniki w zawodach międzynarodowych różnej rangi,
c) analiza startu i wyników uzyskanych w Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach
Polski, Pucharze Polski.
d) analiza startów bezpośrednio poprzedzających imprezę docelową,
e) wyniki treningów, sprawdzianów i startów kontrolnych,
f) szczególna przydatność danego zawodnika do startu w określonych zawodach,
g) możliwość uzyskania kwalifikacji do finału,
h) możliwość osiągnięcia sukcesu na poszczególnych przyrządach,
i) przydatność zawodnika do reprezentacji pod względem: wieku, pozytywnych cech
psychofizycznych, talentu, perspektyw rozwojowych, np. progresja wyników, itp.,
j) aktualny stan zdrowia zawodnika (ważne badania lekarskie i licencja PZG i FIG),
k) udział w zawodach krajowych, zgrupowaniach, konsultacjach i sprawdzianach PZG,
l) respektowanie przez zawodnika zasad fair play, zasad współzawodnictwa sportowego i
ogólnie przyjętych norm etycznych sportowca.

3.

Zawodnik powołany do Reprezentacji zobowiązany jest do:
a) aktywnego uczestnictwa w procesie szkoleniowym, w tym: zaangażowania w treningi,
wykonywania poleceń innych osób funkcyjnych biorących udział w akcjach
szkoleniowych, startów w wyznaczonych imprezach krajowych i zagranicznych,
b) bieżącego informowania Zarządu Sekcji o sprawach osobistych uniemożliwiających
udział w zaplanowanej akcji szkoleniowej,
c) propagowania dyscypliny, w tym: noszenia stroju reprezentacji, dbania o wizerunek
Kadry Narodowej, Polskiego Związku Gimnastycznego, udziału w turniejach
pokazowych, udziału w spotkaniach promujących gimnastykę,
d) przestrzegania i stosowania się do postanowień organizatora zawodów, trenerów oraz
kierownictwa danej imprezy,

4.

O typowaniu zawodnika na zawody międzynarodowe decydują wyniki zawodów tj.
kolejność zajętych miejsc - możliwość występu w finałach na poszczególnych przyrządach.
5.
Wśród członków Reprezentacji Narodowej musi panować zrozumienie i wzajemny
szacunek w stosunku do Trenera, zawodników oraz innych osób sztabu szkoleniowego.
6.
Obsadę Trenerów na zawody m/n typuje Zarząd Sekcji.
7.
Przy typowaniu Trenerów do reprezentowania barw narodowych pierwszeństwo mają:
a) Trener Kadry (w uzasadnionych przypadkach asystent Trenera Kadry),
b) Trener, który posiada najwięcej zawodników w zespole reprezentacyjnym,
c) Trener najlepszego zawodnika,
d) Trener biorący udział w przygotowaniach (zgrupowaniach i konsultacjach) centralnych
organizowanych przez PZG.
8.
Trener posiadający zawodników w Kadrze Narodowej Seniorów i Juniorów PZG
powoływany jest automatycznie do sztabu szkolenia centralnego PZG.
9.
Trener wyjeżdżający na zawody międzynarodowe dofinansowane przez PZG, zobowiązany
jest do złożenia pisemnego sprawozdania wraz z komunikatem z zawodów (w terminie 7miu dni) do Zarządu Sekcji oraz biura PZG.
10.
Obowiązkiem zawodnika, z chwilą powołania do Reprezentacji Narodowej, jest godne
reprezentowanie kraju i macierzystego klubu.
11.
Zawodnika Reprezentacji Narodowej może odwołać Zarząd Sekcji. Może to mieć miejsce
na wniosek Trenera Kadry Narodowej lub Komisji Metodyczno-Szkoleniowej PZG.
www.pzg.pl
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Prawa, obowiązki i kary
Członka Kadry Narodowej PZG
w gimnastyce sportowej mężczyzn
Prawa:
1. Zawodnik Kadry Narodowej ma prawo brać udział w zgrupowaniach, zawodach i innych
akcjach szkoleniowych organizowanych przez PZG
2. Zawodnik ma prawo do otrzymywania sprzętu osobistego zgodnie z ustaleniami jakie podjęte są
w stosunku do wszystkich zawodników Kadry.
3. Zawodnik ma prawo do korzystania z pomocy medycznej przysługującej zawodnikowi Kadry.
4. Zawodnik ma prawo do odmowy w akcjach szkoleniowych czy zawodach w uzasadnionych i
udokumentowanych przypadkach (np. kontuzja, choroba, itp.). Brak powiadomienia w
odpowiednim terminie może skutkować usunięciem z Kadry.
Obowiązki:
1. Zawodnik ma obowiązek brać udział w zawodach centralnych oraz w akcjach szkoleniowych, na
które został powołany.
2. Zawodnik ma obowiązek uczestniczyć systematycznie i aktywnie w treningach stale podnosząc
swój poziom sportowy.
3. Zawodnik ma obowiązek prowadzić "sportowy tryb życia", przestrzegać zasady fair play, a jego
zachowanie nie powinno budzić zastrzeżeń.
Kary:
Członek Kadry Narodowej za zachowanie niezgodne z powyższym regulaminem oraz w przypadku nie
wywiązywania się ze swoich obowiązków i działania na szkodę Kadry, Reprezentacji i PZG,
naruszający normy etyczne i regulaminy lub dokonujący innych wykroczeń może zostać ukarany:
 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,
 wykluczeniem z Kadry i Reprezentacji na okres do 1 roku z powiadomieniem władz klubu,
 dyskwalifikacją dożywotnią z powiadomieniem władz klubu.
Decyzje w tych sprawach podejmuje Zarząd Sekcji na wniosek Trenera Kadry Narodowej oraz Komisji
Metodyczno-Szkoleniowej.
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