REGULAMIN POWOŁYWANIA ZAWODNIKÓW DO KADRY NARODOWEJ W SZERMIERCE NA
WÓZKACH POLSKIEGO ZWIĄZKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START” NA 2020 ROK.
&1
Powoływanie zawodników do kadry narodowej w szermierce na wózkach następuje na wniosek
Trenera Koordynatora (po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Sportu) przez Zarząd Polskiego
Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”. Powoływanie kadry narodowej odbywa się w terminie do
31 stycznia 2020 roku oraz w indywidualnych i uzasadnionych merytorycznie przypadkach w każdym
dowolnym czasie. Ostatecznie skład kadry narodowej uchwala Zarząd Polskiego Związku Sportu
Niepełnosprawnych „Start”.
&2
Kryteria kwalifikacji do kadry narodowej:

Zdobycie medalu lub zajęcie miejsca 5-16 indywidualnie lub 4- 8 drużynowo na MŚ
2019;

Zdobycie medalu lub zajęcie miejsca 5-8 indywidualnie lub 4-8 drużynowo w co
najmniej jednym Pucharze Świata w 2019 roku;

Zdobycie medalu na Mistrzostwach Polski Seniorów w 2019 roku indywidualnie w
kategorii Open (przy minimum 12 osobach startujących/sklasyfikowanych) lub zdobycie
złotego medalu w kategorii B (przy minimum 8 osobach startujących/sklasyfikowanych).

Zajęcie miejsca w przedziale 1-24 na światowej liście rankingowej IWAS w kategorii A
lub miejsca w przedziale 1-16 w kat. B na koniec 2019 r.

Zadeklarowanie przez zawodnika spełniającego co najmniej jedno z powyższych
kryteriów gotowości (woli) uczestnictwa w kadrze narodowej i zobowiązanie się do realizacji
wyznaczonych mu planów szkoleniowo-startowych.
&3
W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość powołania do kadry narodowej zawodników,
którzy zgodnie z &2 niniejszego regulaminu nie uzyskali kryteriów do kadry narodowej. Takich
zawodników powołuje dyrektor sportowy PZSzerm. na wniosek trenera koordynatora szkolenia
zawodników niepełnosprawnych PZSN Start, przy akceptacji Prezesa Zarządu PZSN START.
Przykłady okoliczności i sytuacji wyjątkowych:

Niespełnienie przez zawodnika kryteriów opisanych w &2 z przyczyn od niego
niezależnych, losowych, takich jak np. choroby lub kontuzje uniemożliwiające starty w
międzynarodowych zawodach rankingowych i MP w roku 2019 (dot. zawodników kadry
narodowej 2019)

Tzw. „przydatność” zawodnika do reprezentacji (potrzeba „skompletowania” drużyny,
zespołu szkoleniowego, itp);

&4
Niezbędnym warunkiem powoływania zawodników do kadry narodowej są następujące czynniki:


Ocena realizacji planu szkoleniowego i rozliczenie zadań postawionych w poprzednim
okresie szkoleniowym;

Pozytywne wyniki badań lekarskich i testów wydolnościowych (w tym: orzeczenie
lekarskie o wyczynowego uprawiania szermierki na wózkach) ;

Deklaracja systematycznego uczestnictwa w procesie szkoleniowym i realizacji
wyznaczonych planów szkoleniowo-startowych;


Determinacja w dążeniu do rozwoju własnej kariery sportowej;


Właściwa postawa etyczna, przestrzeganie wszystkich regulacji wewnętrznych, brak
naruszeń dyscyplinarnych.

&5
Odwoływanie zawodnika z kadry narodowej (skreślenie z listy) może nastąpić z powodów
merytoryczno – formalnych tj. nie spełnione bądź naruszone są kryteria i warunki określone i
wymienione w paragrafach 1-4 niniejszego Regulaminu. Odwołanie następuje na wniosek trenera
kadry i może nastąpić w dowolnym czasie. Wniosek musi być złożony na piśmie do biura PZS wraz z
uzasadnieniem.

&6
Udział w kadrze narodowej stwarza zawodnikom możliwość uczestnictwa w szkoleniu centralnym.
Udział nie jest jednak równoznaczny z gwarantowaniem uczestnictwa we wszystkich jego elementach
i etapach (dotyczy to zwłaszcza wyjazdów na zagraniczne zawody sportowe).

