Polski Związek Gimnastyczny – Akrobatyka Sportowa

REGULAMIN POWOŁYWANIA KADRY
NARODOWEJ PZG W AKROBATYCE
SPORTOWEJ
NA LATA 2022-2024
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Skład osobowy Kadry Narodowej PZG w akrobatyce sportowej we wszystkich
konkurencjach i kategoriach wiekowych powoływany jest w cyklu półrocznym, na
okres od 1 stycznia do 30 czerwca / od 1 lipca do 31 grudnia. W każdej konkurencji i
kategorii wiekowej powoływane są dwójki / zespoły przez Zarząd Sekcji AKRO na
wniosek trenera koordynatora po zaciągnięciu opinii Przewodniczącego Rady
Trenerów.
2. Kadrę Narodową Senior, Junior 13 – 19, AG 12 – 18 oraz AG 11 – 16 powołuje się na
podstawie:
 Wyników sportowych osiąganych przez zawodników na zawodach krajowych i
międzynarodowych

objętych

kalendarzem

imprez

PZG

(w oparciu o komunikaty zawodów);
 Realizacji indywidualnych planów szkolenia zawodników;
 Wysokiej i stabilnej formy reprezentowanej na zawodach krajowych
i międzynarodowych;
 Stanu zdrowia zawodników;
3. Dwójki / Zespoły powołane do Kadry Narodowej PZG w akrobatyce sportowej
uczestniczą w zawodach organizowanych przez PZG - w tym obowiązkowo
ze względu na prestiżowy charakter imprezy w
w akrobatyce sportowej.
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POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Osobowy

skład

Kadry

Narodowej

powołuje

Zarząd

Sekcji

AKRO

na wniosek trenera koordynatora po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Rady
Trenerów.
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 bieżącego.
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

48 pkt. (A) / 47 pkt. (B - rezerwa) za dwa układy eliminacyjne

 Junior 13 – 19 48 pkt. (A) / 47 pkt. (B - rezerwa) za dwa układy eliminacyjne
 AG 12 – 18

48 pkt. (A) / 47pkt. (B - rezerwa) za dwa układy eliminacyjne

 AG 11 – 16

48 pkt. (A) / 47 pkt. (B - rezerwa) za dwa układy eliminacyjne

Osiągnięcie minimum kwalifikacyjnego nie jest jednoznaczne z powołaniem do kadry
narodowej.
6. Na wniosek Trenera Koordynatora, a decyzją Zarządu Sekcji ze składu KN może być
wykreślony zawodnik, który:
 Odmówił reprezentowania barw narodowych oraz startu w wyznaczonych
zawodach;
 Jest zawieszony w prawach zawodnika;
 Nie realizuje programu szkolenia centralnego – uczestnictwo w akcjach
szkolenia centralnego;
 Naruszył dyscyplinę, zasady współżycia społecznego i sportowego;
 Naruszył zasady antydopingowe.
 odmówił udziału w akcjach szkoleniowych zaplanowanych lub dotowanych
przez Polski Związek Gimnastyczny, a ujętych w szkoleniu centralnym.
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7. 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 koordynator KN, a ostateczną
decyzję podejmuje Zarząd Sekcji.
8. Dwójka/ zespół nie będący w KN może uzyskać prawo startu w Mistrzostwach Świata,
Europy i Pucharach Świata po spełnieniu obowiązujących kryteriów powoływania
Reprezentacji Narodowej na w/w zawody.
9. O składzie Kadry Narodowej i decyzjach, o których mowa w pkt. 6 i 7 niniejszego
Regulaminu, w terminie 7 dni od jej zatwierdzenia, są poinformowane zainteresowane
kluby, okręgi, stowarzyszenia oraz zawodnicy.
10. Trener dwójki / zespołu będącego w KN jest zobowiązany niezwłocznie poinformować
trenera koordynatora i Zarząd Sekcji AS o kontuzji /zmianie składu osobowego /
rezygnacji zespołu.

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
akcji szkoleniowych organizowanych przez Polski Związek Gimnastyczny.
4. Korzystania z ubiorów reprezentacyjnych.
5. Korzystania z fachowej opieki szkoleniowej podczas akcji szkoleniowych oraz imprez
mistrzowskich zabezpieczanych przez PZG.
6. Używania tytułu „REPREZENTANT KRAJU” w okresie faktycznego powołania do
Reprezentacji Narodowej.
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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.
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. Udostępnienia swojego wizerunku na cele marketingowe Związku zgodnie z Ustawą
o sporcie.
6. Przestrzegania Statutu i Regulaminów Polskiego Związku Gimnastycznego.

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 AKRO.
3. Sytuacje sporne, nie mające rozstrzygnięcia w niniejszy, Regulaminie, rozpatruje i
rozstrzyga Zarząd Sekcji AKRO, a dalej Zarząd Główny PZG.

Zarząd Sekcji AKRO
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