REGULAMIN POWOŁYWANIA ZAWODNIKÓW DO KADRY NARODOWEJ
POLSKIEGO ZWIĄZKU GIMNASTYCZNEGO
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1.
Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb powoływania Kadry Narodowej w Polskim
Związku Gimnastycznym oraz wyłaniania reprezentacji Polski w sportach gimnastycznych do
udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
§ 2.
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Regulaminie – rozumie się przez to regulamin powoływania zawodników do
Kadry Narodowej Polskiego Związku Gimnastycznego;
2) PZG lub Związku – rozumie się przez to Polski Związek Gimnastyczny;
3) Zawodniku – rozumie się przez to zawodnika lub zawodniczkę, posiadających
licencję PZG uprawniającą do udziału we współzawodnictwie organizowanym
przez PZG lub podmioty działające z upoważnienia PZG;
4) Kadrze Narodowej – rozumie się przez to wyselekcjonowaną, na zasadach
określonych w Regulaminie, grupę zawodników zakwalifikowanych jako
kandydaci do reprezentacji narodowej w sporcie gimnastycznym
5) reprezentacji – rozumie się przez to grupę zawodników powołaną w celu
reprezentowania Związku na zawodach;
6) Zarządzie sekcji – rozumie się przez to Zarząd sekcji w poszczególnych
konkurencjach, tj. gimnastyki sportowej kobiet, gimnastyki sportowej mężczyzn,
trampoliny, akrobatyki sportowej, gimnastyki artystycznej.
§ 3.
1. Do reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych mogą być
powoływani jedynie ci zawodnicy, którzy są członkami Kadry Narodowej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do składu reprezentacji mogą zostać powołani
zawodnicy niebędący członkami Kadry Narodowej.
3. Kadrę narodową powołuje Zarząd Związku na wniosek Zarządu sekcji na podstawie
wniosku trenera Kadry Narodowej, chyba że dalsze przepisy Regulaminu stanowią
inaczej.
4. Zarząd może uzależnić powołanie do Kadry Narodowej od wydania pisemnej opinii przez
organ doradczy Zarządu właściwy w sprawach sportowych.
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§ 4.
Kadrę Narodową powołuje się na okres jednego roku na okres od 1 stycznia do 31
grudnia, z zastrzeżeniem ust. 2.
Powołania Kadry Narodowej na dany rok kalendarzowy dokonuje się do dnia 15 grudnia
roku poprzedzającego oraz do dnia 15 lipca danego roku.
W indywidualnych przypadkach, uzasadnionych względami szkoleniowymi, Zarząd
Związku może w okresie pomiędzy ww. terminami dokonywać zmian w składzie Kadry
Narodowej.
Zmiany w składzie Kadry Narodowej dokonywane są wyłącznie na wniosek trenera
kadry, Zarządu sekcji lub z inicjatywy Zarządu Związku. W przypadku złożenia takiego
wniosku przez trenera kadry musi on uzyskać pozytywną opinię Zarządu sekcji.
§ 5.
O powołaniu do Kadry Narodowej zawiadamia się klub i zawodnika.
Klub sportowy, którego zawodnik/zawodniczka zostaje powołany do Kadry Narodowej,
jest zobowiązany umożliwić takiemu zawodnikowi/zawodniczce niezakłócone
uczestnictwo w procesie szkolenia oraz w startach w zawodach ustalonych w rocznych
planach szkoleniowych.
O powołaniu do Kadry Narodowej zawiadamia się także inne instytucje i organy, jeśli taki
obowiązek wynika z zawartych umów, przepisów prawa, bądź innych regulacji do
których stosowania zobowiązany jest Związek.
Wykaz imienny zawodników powołanych do Kadry Narodowej na dany rok umieszczany
jest na stronie internetowej Związku.

§ 6.
1. Z chwilą powołania w skład Kadry Narodowej członek kadry narodowej udostępnia, na
zasadach wyłączności, swój wizerunek w stroju reprezentacji kraju Polskiemu Związkowi
Gimnastycznemu, który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich
celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez odrębne przepisy lub
Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG).
2. Warunkiem powołania do Kadry Narodowej jest zobowiązanie zawodnika do
przestrzegania zasad dotyczących zawodnika Kadry Narodowej określonych w niniejszym
Regulaminie lub odrębnych przepisach.
§ 7.
1. Przy powołaniu zawodnika do Kadry Narodowej uwzględnia się w szczególności
następujące czynniki:
1) wyniki na zawodach międzynarodowych i krajowych;
2) aktualne wyniki zdrowotne i predyspozycje sportowe;
3) perspektywy rozwojowe;
4) opinię trenera Kadry Narodowej
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2. Warunkiem niezbędnych do powołania zawodnika do Kadry Narodowej jest spełnienie
minimalnych warunków określonych odrębnie dla każdej konkurencji w Regulaminie.
§ 8.
1. Powołując zawodnika w skład Kadry Narodowej Związek zobowiązuje się do
zapewnienia mu odpowiedniego procesu szkolenia i przygotowania do zawodów, a
zawodnik zobowiązuje się do udziału w procesie szkolenia i udziału w zawodach
przewidzianych w planach szkoleniowych.
2. Powołanie do Kadry Narodowej nie ustanawia po stronie zawodnika żadnych roszczeń
finansowych w stosunku do Związku, chyba, że co innego wynika z odrębnych umów,
których stroną może być Związek i zawodnik Kadry Narodowej.
§ 9.
1. Zawodnik może być odwołany ze składu Kadry Narodowej w każdym czasie na mocy
uchwały Zarządu, w szczególności w przypadku, gdy:
1) przestał spełniać warunki umożliwiające powołanie go do Kadry Narodowej;
2) dopuścił się zachowań nie licujących z godnością członka Kadry Narodowej;
3) dopuścił się naruszenia przepisów ustanowionych przez Związek lub przepisów
prawa powszechnie obowiązującego;
4) pozostaje w dyspozycji sportowej, która nie gwarantuje uzyskiwania wysokich
wyników sportowych;
5) dopuścił się naruszenia przepisów antydopingowych lub wykryto u zawodnika
substancję zabronioną;
6) zaniedbuje realizację programu przygotowań;
7) odmówił udziału w akcjach szkoleniowych i konsultacjach;
8) prezentuje postawę etyczną i moralną która nie licuje z postawą członka Kadry
Narodowej.
2. Odwołanie zawodnika ze składu Kadry Narodowej następuje z urzędu przez Zarząd lub na
wniosek trenera kadry lub Zarządu Sekcji.
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REPREZENTACJA
Do reprezentacji Polski w sportach gimnastycznych mogą być powoływani zawodnicy,
którzy są członkami Kadry Narodowej i gwarantują reprezentowanie barw narodowych na
oczekiwanym poziomie.
Przez reprezentowanie barw narodowych rozumie się udział zawodników Kadry
Narodowej we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym w zakresie ustalonym
przez Związek.
Zawodnik powołany do reprezentowania barw narodowych jest zobowiązany do
zachowania szczególnie godnej postawy etycznej i moralnej oraz rywalizacji w zgodzie z
zasadą fair play.
Zawodnik, który odmówił reprezentowania barw narodowych podlega wykluczeniu z
Kadry Narodowej. Wniosek do Zarządu PZG w tej sprawie składa trener Kadry
Narodowej.
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5. W uzasadnionych wypadkach, potwierdzonych osiągniętymi wynikami, do
reprezentowania barw narodowych mogą być powołani zawodnicy z pominięciem zasad
wynikających z przepisów niniejszego regulaminu.
6. Odrębne zasady w tym zakresie reguluje uchwała Zarządu PZG.
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§ 10.
Decyzje (uchwały) w sprawie powołania lub odwołania członka Kadry Narodowej nie
stanowią decyzji administracyjnych w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego.
Od decyzji Zarządu zawodnikowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
złożony w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.
Od ponownego rozpoznania sprawy zawodnikowi nie przysługują środki odwoławcze.
Uchwały w zakresie określonym Regulaminem mogą być podejmowane także przez
Prezydium Zarządu. W takiej sytuacji zawodnikowi przysługuje prawo złożenia
odwołania do Zarządu Związku. Przepis ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
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