Polski Związek Gimnastyczny – Akrobatyka Sportowa

REGULAMIN POWOŁYWANIA KADRY
NARODOWEJ PZG W AKROBATYCE SPORTOWEJ NA LATA
2020-2021
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Skład osobowy Kadry Narodowej, we wszystkich konkurencjach i we
wszystkich

kategoriach

wiekowych,

powoływany

jest

w

cyklu

półrocznym, na okres od 1 stycznia do 30 czerwca / od 1 lipca do 31
grudnia. W każdej konkurencji oraz kategorii wekowej powoływane są
maksymalnie dwie dwójki / zespoły przez Zarząd Sekcji AS na wniosek
trenera koordynatora.
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Sekcji AS na wniosek trenera
koordynatora może zwiększyć/zmniejszyć liczebność Kadry.
3. Kadrę Narodową Senior, Junior 13-19, AG 12-18 oraz AG 11-16
powołuje się na podstawie:


Wyników sportowych ( w oparciu o komunikaty zawodów)
osiąganych przez zawodników na:
-

zawodach

krajowych

i

międzynarodowych

objętych

kalendarzem PZG,


Realizacji indywidualnych planów szkolenia zawodników;



Wysokiej

i

stabilnej

formy

prezentowanej

na

krajowych i międzynarodowych,
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4. W przypadku większej ilości zespołów spełniających kryteria powołania
do wyżej wymienionych kadr, decyzję podejmuje Zarząd Sekcji AS na
wniosek trenera koordynatora.
5. Zawodnicy powołani do Kadry Narodowej PZG uczestniczą w
zawodach organizowanych przez PZG.

II.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Osobowy skład Kadry Narodowej powołuje Zarząd Sekcji AS w
porozumieniu z trenerami koordynatorami.
2. Liczba zawodników powołanych do KN zależy od poziomu sportowego
zespołu / dwójki i jest co pół roku aktualizowana.
3. Personalny skład KN na I półrocze, powoływany jest na podstawie
wyników drugiego półrocza roku ubiegłego.
4. Personalny skład KN na II półrocze, powoływany jest na podstawie
wyników pierwszego półrocza roku ubiegłego.
5. We wszystkich konkurencjach i kategoriach wiekowych zespoły / dwójki
będą powoływane do KN, po spełnieniu niżej wymienionych kryterium
wynikowych - minimum klasyfikacyjnego osiągniętego przynajmniej w
dwóch startach w półroczu ( nie dotyczy zmiany kategorii wiekowych):


Senior

49 pkt. za dwa układy eliminacyjne



AG 13-19

49 pkt. za dwa układy eliminacyjne



AG 12-18

49 pkt. za dwa układy eliminacyjne



AG 11-16

49 pkt. za dwa układy.

6. Na wniosek Trenera Koordynatora ze składu KN, może być wykreślony
zawodnik, który:
- odmówił reprezentowania barw narodowych,
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- jest zawieszony w prawach zawodnika,
- nie realizuje programu szkolenia centralnego – uczestnictwo w
akcjach szkolenia centralnego,
- naruszył dyscyplinę i zasady współżycia społecznego i sportowego,
- naruszył zasady antydopingowe.
7. Zawodnik nie będący w KN może uzyskać prawo startu w
Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy i Pucharach Świata, po
spełnieniu obowiązujących kryteriów dla powoływania Reprezentacji
Narodowej na w/w zawody .
8. Trener dwójki / zespołu będącego w KN jest zobowiązany niezwłocznie
poinformować trenera koordynatora i Zarząd Sekcji AS o kontuzji
/zmianie składu osobowego / rezygnacji zespołu.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Interpretacja Regulaminu przysługuje Zarządowi Sekcji AS, a dalej
Zarządowi Głównemu PZG.
2. Uzupełnień lub zmian zapisów w niniejszym Regulaminie, może
dokonać Zarząd Sekcji AS w porozumieniu z trenerem koordynatorem.
3. Sytuacje sporne, nie mające rozstrzygnięcia w niniejszy, Regulaminie,
rozpatruje i rozstrzyga Zarząd Sekcji AS, a dalej Zarząd Główny PZG.

Zarząd Sekcji AS
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