Regulamin powoływania Kadry
Narodowej w Hokeju na Sledgeach
2020
Powoływanie Kadry Narodowej w Hokeju na Sledgeach Polskiego Związku
Sportu Niepełnosprawnych „Start”.
Obowiązki zawodnika:
1.Podstawowym obowiązkiem zawodnika jest przestrzeganie regulaminów
sportowych i zasad rywalizacji sportowej.
2.Obowiązkiem zawodnika z chwilą powołania do kadry narodowej jest
reprezentowanie kraju w międzynarodowych zawodach sportowych.
3.Szczegółowe prawa i obowiązki zawodnika w zakresie nieregulowanym w
ustawie wynikają z regulaminów właściwych polskich związków
sportowych.
4.Niewykonywanie obowiązków zawodnika powoduje odpowiedzialność
dyscyplinarną na zasadach określonych w regulaminach polskich związków
sportowych.

Postanowienia

1. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”powołuje kadrę narodową.
2. Skład kadry narodowej na dane półrocze zatwierdza Zarząd klubu IKS
„ATAK”, gdyż zawodnicy stowarzyszenia są jednocześnie zawodnikami
Reprezentacji Polski. Zawodników powołuje się na wniosek koordynatora kadry
narodowej.

3. Kadra narodowa może być podzielona na grupy, stosownie do potrzeb
szkoleniowych dla przygotowania reprezentacji do imprezy głównej, w
szczególności:




Seniorów
Juniorów

4. Szczegółowa ilość członków kadry narodowej danej grupy wynika z potrzeb
szkoleniowych i możliwości finansowych.
5 .Kryteria naboru do kadry narodowej:





Pozytywne wyniki badań lekarskich,
Deklaracja uczestnictwa w procesie szkoleniowym,
Uzyskane wyniki sportowe we współzawodnictwie:

a) Międzynarodowym:
- Turnieje; Mistrzostwa Świata, Europy, Igrzyska Paraolimpijskie i
inne zawody rangi międzynarodowej;
b) Krajowym:
- Turnieje, zawody rangi krajowej (z powodu braku drużyn hokeja
na sledgeach na terenie Polski, rozgrywki prowadzą między sobą
zawodnicy IKS „ATAK” na zasadzie sparingów).



Uczestnictwo w szkoleniu centralnym,
Aktywne uczestnictwo w procesie szkoleniowym, w tym: zaangażowany
udział w treningach, wykonywanie zaleceń trenera kadry, wykonywanie
poleceń innych osób funkcyjnych biorących udział w akcjach
szkoleniowych, starty w wyznaczonych turniejach krajowych i
zagranicznych;

6. W danym półroczu skład kadry narodowej może być uzupełniony na
podstawie uchwały Zarządu IKS „ATAK” na wniosek trenera kadry.
7. W danym półroczu skład kadry może być zmniejszony wskutek
uprawomocnienia się decyzji dyscyplinarnej o usunięciu z kadry.
8. Zarząd IKS „ATAK” informuje zainteresowanego o powołaniu do kadry
narodowej.
9. Niniejszy regulamin zatwierdzony przez Zarząd IKS „ATAK” w dniu
09.01.2014r. wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

OGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KADRY NARODOWEJ
Zarząd IKS „ATAK” w dniu 09.01.2014r. zatwierdził, co następuje:

Członkowie kadry narodowej mają prawo do:

1.Szczegółowej informacji o planowanych akcjach szkoleniowych, tj.
zgrupowaniach, badaniach, turniejach w kraju i za granicą z ich udziałem.
2.Właściwej opieki ze strony osób prowadzących proces szkoleniowy, w tym
kierowników zgrupowań i ekip wyjeżdżających za granicę, trenerów i ich
asystentów, lekarzy, masażystów, psychologów itd.
3.Korzystania z odpowiednich warunków socjalnych, w tym zakwaterowania,
wyżywienia podczas akcji szkoleniowych.
4.Korzystania z niezbędnego sprzętu na zgrupowaniach.
5.Otrzymania osobistego wyposażenia w sprzęt i ubiory zgodnie z
obowiązującymi normami.

6.Otrzymania należnej premii finansowej za osiągnięte wyniki sportowe
zgodnie z regulaminem premii, w przypadku gdy taka jest przewidziana w
planie finansowym.
7.Zwrotu kosztów przejazdów na i z danej akcji szkoleniowej.
8.Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Członkowie kadry narodowej są zobowiązani do:

1. Posiadania: ważnego paszportu, książeczki sportowo- lekarskiej z aktualnymi
badaniami,
2. Aktywnego uczestnictwa w procesie szkoleniowym, w tym: zaangażowanego
udziału w treningi, wykonywania zaleceń trenera kadry, wykonywania poleceń
innych osób funkcyjnych biorących udział w akcjach szkoleniowych, startów w
wyznaczonych turniejach krajowych i zagranicznych.
3. Przestrzegania powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisów
obowiązujących w dziedzinie kultury fizycznej, w tym przepisów Polskiego
Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”.
4. Poddawania się obowiązkowym testom sprawnościowym, badaniom
lekarskim i antydopingowym.
5. Bieżącego informowania trenera kadry o sprawach osobistych
uniemożliwiających udział w zaplanowanej akcji szkoleniowej.
6. Prowadzenia sportowego trybu życia, w szczególności zakaz palenia tytoniu,
picia alkoholu, używania narkotyków i środków dopingujących.
7. Propagowania dyscypliny, w tym: noszenia stroju reprezentacji, dbania o
zewnętrzny wizerunek kadry narodowej, udziału w turniejach pokazowych,
udziału w spotkaniach promujących hokeja na sledge'ach.

Koordynator reprezentacji Polski: Tomasz Woźny
Trener drużyny hokeja - Sylwester Flis

