Regulamin PZG – Warszawa Styczeń 2021

REGULAMIN POWOŁYWANIA DO KADRY NARODOWEJ
SENIORÓW I JUNIORÓW PZG
W SKOKACH NA TRAMPOLINIE NA ROK 2021
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; KNM)
• Kadra Juniorów/Młodzieżowców, Juniorów młodszych 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 powołani zawodnicy / zawodniczki posiadający
minimum I klasę sportową i od 17 roku życia.
W danym półroczu, zawodnik musi startować w klasie M, w pełnym
programie FIG A oraz minimum 2 razy w danym półroczu (w eliminacjach)
osiągnąć wynik minimum:
101 pkt. mężczyźni;
93 pkt. kobiety
- Młodzieżowców - Zawodnicy posiadający minimum II klasę sportową i wiek
18-23 lata.
- Juniorów i Juniorów Młodszych - zawodnicy posiadający minimum III klasę
sportową i od 11 do 18 roku życia.
Kryteria wynikowe przy powoływaniu do KNJ:
- zawodnicy 11-12 lat

83 pkt.

- zawodniczki 11-12 lat

82 pkt.

- zawodnicy 13-14 lat

86 pkt.

- zawodniczki 13-14 lat

85 pkt.

- zawodnicy 15-16 lat

89 pkt.

- zawodniczki 15-16 lat

87 pkt.

- zawodnicy 17-23 lat

92 pkt.

- zawodniczki 17-23 lat

91 pkt.
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Do KN na I półrocze 2021r zawodnicy powoływani są na podstawie wyników
II półrocza 2020r oraz kryteriów punktowych dla swojej kategorii wiekowej z
roku 2020.
Na II półrocze 2021 zawodnicy powoływani są na podstawie wyników I
półrocza 2021 oraz kryteriów punktowych dla swojej kategorii wiekowej z
roku 2021.
3. Wyżej wymienione Kadry Polskiego Związku Gimnastycznego, powołuje się na
podstawie:
- Wyników sportowych (w oparciu o komunikaty zawodów) osiąganych przez
zawodników, na:
- Zawodach mistrzowskich: MŚ; ME i PŚ;
- Mistrzostwach Polski;
- Zawodach krajowych objętych kalendarzem PZG;
- Zawodach i Turniejach Międzynarodowych objętych kalendarzem PZG;
- Realizacji indywidualnych planów szkolenia zawodników;
- Stanu zdrowia zawodników.
4. W przypadku większej ilości zawodników / zawodniczek spełniających kryteria
powołania do wyżej wymienionych kadr, decyzje podejmuje Trener KN,
zatwierdza Zarząd Główny PZG.
5. Zawodnicy powołani do Kadry Narodowej uczestniczą w zawodach
organizowanych przez PZG na koszt klubu macierzystego.
Uwaga - Trenerzy KN, określają zawody krajowe i międzynarodowe, w których
(w ramach indywidualnego centralnego programu szkoleniowego) zawodnik
ma obowiązek uczestniczyć).

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Zawodników do poszczególnych Kadr Narodowych wskazuje trener KN,
zatwierdza Zarząd Główny PZG po akceptacji Zarządu Sekcji Trampoliny.
2. Liczba zawodników powołanych do Kadry zależy od poziomu sportowego
zawodnika i jest co pół roku aktualizowana.
3. We wszystkich kategoriach wiekowych zawodnicy / zawodniczki będą
powoływani do Kadry, po spełnieniu ustalonych w indywidualnym programie
szkoleniowym kryteriów wynikowych, stanowiących, integralną część
niniejszego Regulaminu.
4. Na wniosek trenera KN, ze składu Kadry Narodowej, może być wykreślony
zawodnik / zawodniczka, który:
a/ odmówił reprezentowania barw narodowych;
b/ jest zawieszony w prawach zawodnika;
c/ nie realizuje indywidualnego programu szkolenia centralnego;
d/ naruszył dyscyplinę i zasady współżycia społecznego i sportowego;
e/ naruszył zasady antydopingowe;
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f/ odmówił udziału w akcjach szkoleniowych zaplanowanych lub
dotowanych przez Polski Związek Gimnastyczny, a ujętych w
indywidualnym szkoleniu centralnym.
Zawodnik ma prawo do usprawiedliwionej nieobecności na akcjach objętych
szkoleniem centralnym (przypadek losowy, kontuzja, choroba). Usprawiedliwienie
musi być udokumentowane ważnym powodem osobistym lub zwolnieniem
lekarskim. O zwolnieniu z udziału w danej akcji decyduje Trener KN.
5. O składzie Kadry Narodowej i decyzjach, o których mowa w pkt. 5 i 6
niniejszego Regulaminu, w terminie 7 dni od jej zatwierdzenia, są
poinformowane zainteresowane kluby, okręgi, stowarzyszenia oraz
zawodnicy.
6. Zawodnik nie będący w Kadrze Narodowej może uzyskać prawo startu w
zawodach mistrzowskich: Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy oraz
Pucharach Świata, a w przypadku juniorów w Zawodach Grup Wiekowych
organizowanych przy ME i MŚS, po spełnieniu obowiązujących kryteriów dla
powołania do Reprezentacji Narodowej na w/w zawody. W takim przypadku Polski Związek Gimnastyczny nie partycypuje w żadnych kosztach związanych z
przygotowaniem zawodnika do startu.

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 ze wszystkich dostępnych obiektów i przyrządów sportowych
podczas akacji szkoleniowych organizowanych przez Polski Związek
Gimnastyczny.
4. Korzystania z ubiorów reprezentacyjnych.
5. Korzystania z bezpłatnej opieki medycznej podczas zgrupowań, konsultacji i
zawodów sportowych.
6. Korzystania z fachowej opieki szkoleniowej podczas akcji szkoleniowych oraz
imprez mistrzowskich zabezpieczanych przez PZG.
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 KN (w
porozumieniu z trenerem klubu macierzystego), w celu osiągania jak
najlepszych wyników sportowych.
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3. Starannego i systematycznego prowadzenia E-dziennika treningów (wskazani
przez Trenera KN zawodnicy).
4. Poszanowania sprzętu sportowego jak i ubiorów reprezentacyjnych oraz
rozliczenia się ze sprzętu reprezentacyjnego na żądanie Związku.
5. 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.
6. Aktywnego uczestnictwa w zgrupowaniach, konsultacjach i zawodach
sportowych po otrzymaniu powołania ze Związku.
7. Udostępnienia swojego wizerunku na cele marketingowe Związku zgodnie
z Ustawą o sporcie.
8. Przestrzegania Statutu i Regulaminów Polskiego Związku Gimnastycznego.
9. Zawodnik, który z nieuzasadnionych powodów, odmówił uczestnictwa
w akcjach szkoleniowych: zawodach kwalifikacyjnych, zgrupowaniach
i konsultacjach wskazanych przez PZG może zostać wykluczony z Kadry PZG.
10. Na prośbę trenera klubowego, zawodnik Kadry Narodowej może być zwolniony
z uczestnictwa w akcjach szkoleniowych: zawodach, zgrupowaniach
i konsultacjach za zgodą i w porozumieniu z trenerem KN.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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. Bieżące sytuacje sporne, nie mające rozstrzygnięcia w niniejszym regulaminie,
rozpatruje i rozstrzyga Zarząd Sekcji Trampoliny, a dalej Zarząd Główny PZG.

Zarząd Sekcji Trampoliny PZG
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