REGULAMIN POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ I
WARUNKÓW REPREZENTOWANIA BARW
NARODOWYCH W PZTO
Prawa i obowiązki zawodników kadry narodowej reguluje „Ustawa o sporcie” z dn.
25.06.2010 r., rozdział 3 art. 13 oraz poniższy regulamin.
Rozdział 1
SKŁAD KADRY NARODOWEJ
§1
1. Seniorzy powyżej 18 lat: do kadry narodowej powoływani są wszyscy zawodnicy
spełniający kryteria wynikowe, zatwierdzone na dany rok przez Zarząd PZTO, zgodnie z
załącznikiem nr. 1 do niniejszego regulaminu.
2. Młodzież do 21 lat: skład kadry narodowej ustalony zostaje jak w pkt 1.
3. Juniorzy do 17 lat: skład kadry narodowej ustalony zostaje jak w pkt 1.
Rozdział 2
POWOŁANIE KADRY NARODOWEJ
§2
1. Kadrę narodową powołuje Zarząd PZTO na wniosek Dyrektora Sportowego (Kierownika
Wyszkolenia) po ewentualnej konsultacji z trenerami kadry narodowej.
2. Dopuszcza się powołanie wspólnej kadry narodowej seniorów i młodzieży lub młodzieży i
juniorów.
3. Kadrę narodową powołuje się na okres roku od 1 stycznia do 31 grudnia. Dopuszcza się
powołanie kadry narodowej w cyklach półrocznych.
4. Skład kadry może być korygowany w ciągu roku na podstawie wyników w zawodach i
realizacji planów szkolenia przez zawodników.
Rozdział 3
KRYTERIA POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ
§3
1. O powołaniu do kadry narodowej decydują następujące czynniki:
a) przydatności do reprezentacji pod względem: wieku, pozytywnych cech
psychofizycznych, perspektyw rozwojowych (np. progresja wyników) itp.
b) wyniki w zawodach międzynarodowych ustalonych przez PZTO,
c) wyniki w zawodach krajowych,
2. Zawodnicy powołani do kadry narodowej zostają umieszczeni na liście kadry w kolejności
odpowiadającej ocenie w/w czynników.

Rozdział 4
STATUS CZŁONKA KADRY NARODOWEJ
§4
Warunkiem oficjalnego (ostatecznego) powołania do kadry narodowej jest pisemne
potwierdzenie przyjęcia obowiązków członka kadry narodowej i realizacji przyjętego przez
Związek planu szkolenia.
§5
Zawodnicy kadry narodowej zobowiązani są do:
1. Realizacji indywidualnego programu szkolenia, opracowanego przez PZTO.
2. Przestrzegania postanowień regulaminów sportowych i uchwał Związku oraz decyzji
kierownictwa, trenera i lekarza reprezentacji.
3. Przestrzegania postanowień organizatora zawodów.
4. Poddawania się badaniom lekarskim, wydolnościowym, antydopingowym.
5. Przestrzegania zakazu zażywania środków dopingujących, narkotycznych i używek.
6. Przestrzegania zakazu zażywania jakichkolwiek lekarstw i odżywek bez wcześniejszej
akceptacji lekarza reprezentacji.
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.
8. Przestrzegania zakazu umieszczania we własnym zakresie jakichkolwiek dodatkowych
znaków i napisów na stroju i sprzęcie o którym mowa w §5 pkt 7.
9. Przestrzegania sportowego trybu życia.
10. Rozwiązywania powstałych problemów w drodze bezpośrednich negocjacji z
kierownictwem reprezentacji lub Związku.
§6
Zawodnicy kadry narodowej, powołani i biorący aktywny udział w szkoleniu centralnym
mogą:
a) otrzymać sprzęt sportowy
b) nagrody za osiągniecie wysokich wyników sportowych (zgodnie z aktualnymi
przepisami),
c) stypendia sportowe (zgodnie z aktualnymi przepisami).
Rozdział 5
NOMINACJE DO REPREZENTACJI NARODOWEJ
§7
Reprezentacja Narodowa powoływana jest spośród zawodników aktualnej kadry narodowej
realizującej przyjęty przez Związek program szkolenia, według następujących zasad:

1. Zawody i zgrupowania międzynarodowe:
a) przydatności do reprezentacji,
b) aktualne warunki zdrowotne i wyniki testów i badań diagnostycznych,
c) aktualna postawa w realizacji planów szkoleniowych,
d) wyniki w kontrolnych zawodach międzynarodowych ustalonych przez PZTO,
e) wyniki w zawodach krajowych.
2. Mistrzostwa Świata i Europy:
a) osiągnięte wyniki w międzynarodowych zawodach kontrolnych ustalonych przez
PZTO,
b) obserwacja na zawodach i zgrupowaniach szkoleniowych,
c) aktualne warunki zdrowotne i wyniki badań diagnostycznych,
3. Igrzyska Olimpijskie:
a) miejsce dla kraju wywalczone w turniejach kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich:
światowym lub europejskim,
b) wyniki w międzynarodowych zawodach kontrolnych ustalonych przez PZTO,
c) aktualne warunki zdrowotne i wyniki badań diagnostycznych,
d) obserwacja na zawodach i zgrupowaniach szkoleniowych.
§8
1. Skład reprezentacji na zawody i zgrupowania międzynarodowe przedstawia Dyrektor
Sportowy (Kierownik Wyszkolenia) PZTO.
2. Skład reprezentacji na zawody mistrzowskie (ustalony jak wyżej) podlega akceptacji
Zarządu PZTO, a zatwierdzany jest przez Centralny Zespół Metodyczny COS i
Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
Prawo interpretacji regulaminu lub uszczegółowienie kryteriów przysługuje Zarządowi
PZTO.
Regulamin zatwierdzony uchwałą Zarządu z dn. 06.01.2011 r. wchodzi w życie od
10.01.2011 r.

Załącznik do „Regulaminu powoływania Kadry Narodowej PZTO”
Kryteria kwalifikacji do Kadry Narodowej 2011
Seniorzy:
 Stopień minimum 1 dan;
 Turnieje mistrzowskie międzynarodowe, miejsca 1-8
 MPS, miejsca 1-3
 Polish open; miejsca 1-3
 Wyniki m-n II półrocza
Młodzież: 21 ÷ 18 lat /roczniki 1990; 1991; 1992; 1993/
 Stopień minimum 1 kup;
 MPS, miejsca 1-3
 MMP, miejsca 1-2
 MPJ, miejsce 1
 Polish open; miejsca 1-3
 Wyniki m-n II półrocza;
 Turniej pretendentów młodzieży
Juniorzy: 17 ÷ 14 lat /roczniki 1994; 1995; 1996/
 Stopień minimum 1 kup;
 MPJ, miejsca 1-2
 OOM, miejsce 1
 Warsaw Cup, inne turnieje m-n
 Turniej pretendentów juniorów
Kadeci: 14 ÷ 12 lat roczniki 1997; 1998; 1999/
 Stopień minimum 1-2 kup;
 OOM, miejsca 1-2
 Warsaw Cup, inne turnieje m-n
 Turniej pretendentów kadetów
W szczególnych przypadkach (np. kontuzja) dopuszcza się kwalifikowanie zawodników
do Kadry Narodowej na podstawie wyników roku poprzedniego.

