REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY
WYŁANIANIA KANDYDATÓW DO KADRY NARODOWEJ
W SPORCIE ŻUŻLOWYM
Rozdział 1
SKŁAD KADRY NARODOWEJ
§1
1. Seniorzy: maksymalny skład kadry narodowej ustala się na 15 zawodników.
2. Juniorzy do 21 lat: maksymalny skład kadry ustala się na 15 zawodników.
Rozdział 2
POWOŁANIE KADRY NARODOWEJ
§2
1. Podkomisja Szkoleniowa GKSŻ przedstawia GKSŻ propozycję składu kadry narodowej
2. GKSŻ wnioskuje o zatwierdzenie kadry narodowej do Prezydium Zarządu Głównego
PZM
3. Kadrę narodową powołuje się raz w roku na okres roku od 1 stycznia do 31 grudnia. .
4. Skład kadry może być korygowany w ciągu roku na podstawie wyników w zawodach i
realizacji planów szkolenia.
Rozdział 3
KRYTERIA POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ I REPREZENTACJI
NARODOWEJ
§3
1. O powołaniu do kadry narodowej decydują następujące wskaźniki:
a) wyniki w zawodach międzynarodowych,
b) wyniki w zawodach krajowych,
c) średnie biegopunktowe,
d) wiek, pozytywne cechy psychofizyczne, perspektywy rozwojowe (np. progresja
wyników),
e) klasa sportowa
2. O powołaniu do reprezentacji narodowej decydują następujące wskaźniki:
a) osiągnięte wyniki w międzynarodowych zawodach
b) osiągnięte wyniki w krajowych eliminacjach do mistrzostw świata i Europy
c) osiągnięte wyniki w zawodach kontrolnych w kraju i zagranicą
d) aktualna dyspozycja,
d) aktualne warunki zdrowotne i wyniki badań diagnostycznych,
f) obserwacja na zawodach i zgrupowaniach szkoleniowych.
Rozdział 4
OBOWIĄZKI CZŁONKA KADRY NARODOWEJ
§4
Warunkiem powołania do kadry narodowej jest pisemne potwierdzenie przyjęcia
obowiązków członka kadry narodowej .
§5
Zawodnicy kadry narodowej zobowiązani są do:
1. Przestrzegania postanowień regulaminów sportowych i uchwał Związku
2. Przestrzegania postanowień managera i lekarza reprezentacji.
3. Przestrzegania postanowień organizatora zawodów.
4. Wzięcia udziału we wszystkich zgrupowaniach, obozach szkoleniowych, do których zostali
wyznaczeni.
5. Poddawania się badaniom lekarskim i antydopingowym.
6. Przestrzegania zakazu zażywania środków dopingujących, narkotycznych i używek.
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7. Używania przekazanego przez Związek sprzętu i stroju reprezentanta Polski oraz dbałości
o ten strój i sprzęt, zwrotu sprzętu w przypadku rezygnacji lub utraty członkostwa w Kadrze.
Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6
Szczegółowe postanowienia w zakresie regulacji praw i obowiązków reprezentanta Polski
znajdują się w Regulaminie Podkomisji Szkoleniowej GKSŻ i Umowie o powołanie do
Reprezentacji Polski.
§7
1.Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje GKSŻ
2.Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium ZG PZM w dniu 19.12.2008 r.
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.
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