Regulamin PZG – Warszawa Styczeń 2019

REGULAMIN POWOŁYWANIA DO KADRY NARODOWEJ
SENIORÓW I JUNIORÓW PZG
W SKOKACH NA ŚCIEŻCE NA 2019
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Skład osobowy Kadry Narodowej, powoływany jest w cyklu półrocznym, na
okres: od 1 stycznia do 30 czerwca / od 1 lipca do 31 grudnia.
W każdej kategorii wiekowej powoływanych jest:
 Kadra Seniorów PZG: do 10 zawodników; do 10 zawodniczek KNS;
 Kadra Juniorów PZG: do 20 zawodników; do 20 zawodniczek;
W uzasadnionych, szczególnych wypadkach Zarząd Sekcji Trampoliny może
zwiększyć liczebność Kadry.
2. Do kadry narodowej seniorów mogą być powoływani zawodnicy posiadający co
najmniej pierwszą klasę sportową.
3. Do kadry narodowej juniorów mogą być powoływani zawodnicy posiadający co
najmniej drugą klasę sportową.
4. Do reprezentowania barw narodowych mogą być powoływani zawodnicy, którzy są
członkami kadry narodowej seniorów lub juniorów.
5. W wyjątkowych przypadkach potwierdzonych osiągnięciami do reprezentacji kraju
mogą być powołani zawodnicy nie będący członkami kadry narodowej.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Kadra narodowa na I półrocze jest powoływana na podstawie wyników drugiego półrocza
roku ubiegłego i w uzasadnionych przypadkach na podstawie całego ubiegłego roku.
2. Kadra narodowa na II półrocze jest powoływana na podstawie wyników pierwszego
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półrocza bieżącego roku.
3. Zawodnicy będą powoływani do kadry według następujących kryteriów:
 uzyskanie miejsca l - 8 w MPS, PP, MPJ, OOM,
 prezentowanie wysokiego poziomu sportowego,
- senior trudność minimum M 7,0 pkt.; K 5,0 pkt.
- junior trudność minimum M 5,0 pkt.; K 4,0 pkt.
 analiza możliwości rozwojowych zawodników.
4. Zmian w składzie osobowym KN można dokonać na wniosek trenera szkolenia centralnego
lub Zarządu Sekcji.
5. Ze składu kadry narodowej może być odwołany zawodnik, który:
 odmówił reprezentowania barw narodowych,
 jest zawieszony w prawach zawodnika,
 nie realizuje programu szkolenia centralnego lub odmówił udziału w szkoleniu
centralnym,
 naruszył dyscyplinę i zasady współżycia społecznego,
 naruszył zasady antydopingowe.
O składzie kadry i decyzjach jak w punkcie 4 i 5 w terminie 14 dni od jej zatwierdzenia są
poinformowane zainteresowane kluby, okręgi i stowarzyszenia.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW KADRY NARODOWEJ
Zawodnik Kadry Narodowej ma prawo do:
1. Uczciwej rywalizacji o miejsce w Reprezentacji Narodowej na zawody rangi
mistrzowskiej.
2. Korzystania ze wszystkich środków udostępnionych przez Polski Związek
Gimnastyczny, w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku sportowego.
3. Korzystania z obiektów i przyrządów sportowych podczas akacji szkoleniowych
organizowanych przez Polski Związek Gimnastyczny.
4. Korzystania z ubiorów reprezentacyjnych zabezpieczonych przez Polski Związek
Gimnastyczny.
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5. Korzystania z bezpłatnej opieki medycznej podczas zgrupowań, konsultacji i
zawodów sportowych.
6. Korzystania z fachowej opieki szkoleniowej podczas akcji szkoleniowych oraz
imprez mistrzowskich.
7. Używania tytułu „REPREZENTANT KRAJU” w okresie faktycznego powołania do
Reprezentacji Narodowej.
Zawodnik Kadry Narodowej zobowiązany jest do:
1. Godnego reprezentowania kraju w każdym miejscu i o każdym czasie.
2. Sumiennego wykonywania zadań szkoleniowych zleconych przez trenera
głównego, w celu osiągania jak najlepszych wyników sportowych.
3. Poszanowania sprzętu sportowego jak i ubiorów reprezentacyjnych oraz
rozliczenia się ze sprzętu reprezentacyjnego na żądanie Związku.
4. Nie wykorzystywania ubiorów reprezentacyjnych, zabezpieczonych przez Polski
Związek Gimnastyczny do innych celów niż Reprezentacja Narodowa na
zawodach i podczas pokazów sportowych sygnowanych przez Polski Związek
Gimnastyczny.
5. Aktywnego

uczestnictwa

w

zgrupowaniach,

konsultacjach

i

zawodach

sportowych po otrzymaniu powołania ze Związku.
6. Udostępnienia swojego wizerunku na cele marketingowe Związku zgodnie z
Ustawą o sporcie.
7. Przestrzegania Statutu i Regulaminów Polskiego Związku Gimnastycznego.
8. Zawodnik,

który

odmówił

uczestnictwa

w

zawodach

kwalifikacyjnych,

zgrupowaniach i konsultacjach wskazanych przez PZG może zostać wykluczony z
Kadry PZG.
9. Na prośbę trenera klubowego, zawodnik Kadry może być zwolniony z
uczestnictwa w zawodach, zgrupowaniach i konsultacjach za zgodą i w
porozumieniu z trenerem głównym KN.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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1. Interpretacja Regulaminu przysługuje Zarządowi Sekcji Trampoliny, a dalej
Zarządowi Głównemu Polskiego Związku Gimnastycznego.
2. Uzupełnień lub zmian zapisów w niniejszym regulaminie, może dokonywać
Zarząd Sekcji Trampoliny.
3. Sytuacje sporne, nie mające rozstrzygnięcia w niniejszym regulaminie, rozpatruje
i rozstrzyga Zarząd Sekcji Trampoliny, a dalej Zarząd Główny PZG.
Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Sekcji Trampoliny
w dniu 16 grudnia 2018 – w Poznaniu.
Zarząd Sekcji Trampoliny PZG
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