Regulamin Kadry Narodowej LA w PZSN „Start”
(prawa i obowiązki zawodników)
Kadra Narodowa powoływana jest na okres 1.01.2020 – 31.12.2020r.
Aktualną listę zawodników Kadry Narodowej publikuje się przez zamieszczenie jej
na stronie internetowej PZSN „Start”.
1. Zasady powoływania do KN
– na podstawie norm wynikowych (REGULAMIN POWOŁANIA DO KADRY
NARODOWEJ), pozytywnych wyników badań lekarskich, deklaracji uczestnictwa w
procesie szkoleniowym oraz na wniosek Działu Sportu PZSN „Start”.
2. Okres uzupełniana zmian:
Zmiany w składzie Kadry Narodowej można dokonywać kwartalnie tj. po III, VI, IX,
XII na wniosek zainteresowanej osoby (warunek - spełnienie zasad powoływania do
KN) oraz na wniosek Komisji sportowej PZSN „Start”.
3. Forma zatwierdzenia:
Kadrę Narodową zatwierdza Zarząd Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych
„Start” oraz Polski Związek Lekkiej Atletyki.
4. Obowiązki zawodnika:
a) Członek Kadry Narodowej będący w grupie szkoleniowej zatwierdzonej przez
Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” ma obowiązek aktywnie
uczestniczyć w procesie szkoleniowym, w tym: do zaangażowanego udziału w
treningi, wykonywania zaleceń trenera kadry, wykonywania poleceń innych osób
funkcyjnych biorących udział w akcjach szkoleniowych, startów w wyznaczonych
zawodach krajowych i zagranicznych.
b) Przestrzegać regulaminy PZSN, regulaminu obiektów sportowych, a w
szczególności dotyczące dyscypliny oraz etyki.
c) Informować Kierownika Sztabu medycznego PZSN „Start” odnośnie kontuzji,
leczenia oraz innych czynności medycznych mających wpływ na proces szkoleniowy.
d) Posiadać licencję zawodnika IPC, książeczki sportowo- lekarskiej z aktualnymi
badaniami.
e) Przestrzegać powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisy obowiązujące
w dziedzinie kultury fizycznej, w tym przepisów Polskiego Związku Sportu
Niepełnosprawnych „Start”.
f) Poddawać się obowiązkowym testom sprawnościowym, badaniom lekarskim i
antydopingowym.
g) Bieżącego informowania trenera kadry o sprawach osobistych
uniemożliwiających udział w zaplanowanej akcji szkoleniowej.
h) Prowadzenia sportowego trybu życia, w szczególności zakaz palenia tytoniu, picia
alkoholu, używania narkotyków i środków dopingujących.

i) Propagowania dyscypliny, w tym: noszenia stroju reprezentacji, dbania o
zewnętrzny wizerunek kadry narodowej, udziału w zawodach pokazowych, udziału w
spotkaniach promujących sport niepełnosprawnych.
5. Prawa zawodnika:
a) Otrzymania sprzętu reprezentanta Polski w przypadku powołania do reprezentacji
kraju, zgodnie z obowiązującymi w Polskim Związku Sportu Niepełnosprawnych
„Start” normatywami.
b) Otrzymywać zaświadczenie od PZSN „Start” o przynależności do Kadry
Narodowej.
c) Szczegółowej informacji o planowanych akcjach szkoleniowych, tj.
zgrupowaniach, badaniach, zawodach w kraju i za granicą z ich udziałem.
d) 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.
e) Korzystania z odpowiednich warunków socjalnych, w tym zakwaterowania,
wyżywienia podczas akcji szkoleniowych.
f) Korzystania z niezbędnego sprzętu na zgrupowaniach.
g) Zwrotu kosztów podróży na i z imprez mistrzowskich powoływanych przez PZSN
„Start”.
h) Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas akcji
organizowanych przez PZSN „Start”.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd PZSN „Start”
z mocą obowiązującą od 1.01.2020r.
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