REGULAMIN POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ
SENIOREK, JUNIOREK I JUNIOREK MŁODSZYCH
POLSKIEGO ZWIĄZKU GIMNASTYCZNEGO
W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ NA LATA 2017-2020

1. Kadrę Narodową Seniorek, Kadrę Juniorek i Kadrę Juniorek Młodszych
przedstawia Zarządowi Sekcji, celem zaopiniowania i zatwierdzenia Komisja
Metodyczno - Szkoleniowa GA PZG.
2. Kadrę Narodową Seniorek, Kadrę Juniorek, Kadrę Juniorek Młodszych
powołuje się dwa razy do roku do 15 grudnia i 15 lipca w następującej ilości:
- Kadra Seniorek PZG – do 15 + zawodniczki OPO (zbiorówki),
- Kadra Juniorek PZG – do 22 zawodniczek,
- Kadra Juniorek Młodszych PZG – do 15 zawodniczek
3. Kadra „A” to skład podstawowy Kadry Narodowej seniorek i juniorek,
biorący ścisły udział w szkoleniu, przygotowaniach i startach w
najważniejszych imprezach gimnastycznych organizowanych przez FIG, tj.
Puchary Świata, ME, MŚ, IO.
4. Kadra „B” to bezpośrednie zaplecze kadry „A”, tzw. Szeroka Kadra Narodowa.
5. Rezerwa Kadry Narodowej (juniorki młodsze)
W rezerwie Kadry Narodowej Juniorek Młodszych znajdują się zawodniczki,
które nie uzyskały kwalifikacji do Kadry Narodowej ale stanowią
bezpośrednie zaplecze reprezentacji Polski.
6. Kadry Seniora, Juniora i Juniora Młodszego powołuje się na podstawie:
- Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski,
- zawodów krajowych objętych kalendarzem PZG w danym półroczu,

- turniejów międzynarodowych objętych kalendarzem PZG,
- realizacji indywidualnych planów szkoleniowych zawodniczek
- stanu zdrowia zawodniczek, sprawdzianów i konsultacji,
- obserwacji zawodniczek podczas rywalizacji sportowej na różnych
szczeblach i wyłonieniu najbardziej perspektywicznych zawodniczek
w dalszym szkoleniu.
7. Do Kadry Narodowej „A” w seniorkach powołuje się

zawodniczki

posiadające klasą mistrzowską, a do Kadry Narodowej „B” - z minimum I
klasą sportową od 15 roku życia, startujące w układach klasy mistrzowskiej.
8. Do Kadry Narodowej Juniorek PZG powołuje się zawodniczki w wieku do 15
lat:
- do Kadry Narodowej „A” – posiadające klasę I sportową, a do Kadry
Narodowej „B” z minimum II klasą sportową,
- przynajmniej 1 (najlepszą) zawodniczkę klasy II, wyłonioną z wieloboju
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
9. Do Kadry Narodowej Juniorek Młodszych PZG powołuje się zawodniczki:
- w wieku 11-12 lat z minimum III klasą sportową,
- juniorki młodsze,
- młodziczki wyłonione z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Kl. III oraz
na podstawie zawodów w II półroczu – Turniej Młodości.
Wyżej wymienione Kadry Polskiego Związku Gimnastycznego powołuje
się w oparciu o komunikaty zawodów zgodnie z kolejnością zajętych miejsc
i ilością punktów zebranych w Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski
(punktacja w Programach zawodów ).

10.

W przypadku większej ilości zawodniczek spełniających kryteria
powoływania do wyżej wymienionych kadr decyduje Zarząd Sekcji
na wniosek Komisji Metodyczno – Szkoleniowej.

11. Zawodniczka powołana do Kadry Seniorek i Kadry Juniorek zobowiązana
jest do uczestnictwa we wszystkich Edycjach Pucharu Polski i w zawodach
rangi Mistrzowskiej, a jej trener ma obowiązek przedstawienia komisji
szkoleniowej planu startów zawodniczki na turniejach międzynarodowych
na każdy sezon startowy.
12. Zawodniczka ma prawo do usprawiedliwionej nieobecności na imprezach
lub zgrupowaniach objętych kalendarzem PZG (przypadek losowy, kontuzja,
choroba).

Usprawiedliwienie

musi

być

udokumentowane

ważnym

zwolnieniem lekarskim, przedłożonym komisji metodyczno – szkoleniowej.
13. Zawodniczka, która odmówiła uczestnictwa w zawodach, zgrupowaniach
i konsultacjach organizowanych prze PZG będzie wykluczona z Kadry PZG.

Komisja Metodyczno - Szkoleniowa
PZG d/s gimnastyki artystycznej

