
PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA KADRY NARODOWEJ 
STRZELECTWA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 

I. ZAWODNIK POWOŁANY DO KADRY NARODOWEJ MA W OKRESIE POWOŁANIA PRAWO DO: 

1. Rywalizacji o miejsce w drużynie narodowej, reprezentującej kraj w danych zawodach sportowych 
wg kalendarza imprez PZSN START, do której jest powołany przez trenera głównego swojej 
dyscypliny zgodnie z właściwym regulaminem. 

2. Korzystania ze wszystkich środków udostępnionych przez PZSN START zgodnie z ich 
przeznaczeniem, w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku sportowego. 

3. Korzystania z obiektów sportowych, udostępnianych przez PZSN START, w trakcie przygotowań do 
startu w zawodach oraz stroju sportowego, udostępnionego przez PZSN START, na zawody 
międzynarodowe zgodnie z właściwym regulaminem. 

4. Bezpłatnej opieki medycznej w trakcie przygotowań do startów (zgrupowania kadry i konsultacje 
szkoleniowe) w ramach kalendarza sportowego PZSN START oraz ubezpieczenia w trakcie 
przygotowań i startów reprezentacji, zgodnie z powołaniem na daną akcję. 

5. Używania tytułu "reprezentant kraju" w okresie faktycznego powołania do drużyny narodowej. 
6. Zawodnik osiągający szczególne wyniki sportowe na arenie międzynarodowej ma prawo do nagród 

finansowych i świadczeń stypendialnych określonych właściwymi regulaminami MSIT.  
7. Zwrotu kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania (zgrupowania, zawody, szkolenia, 

badania lekarskie, inne) określonych właściwym regulaminem PZSN START lub określonych w 
powołaniu na daną akcję. 

 
 
 
 
II. ZAWODNIK KADRY NARODOWEJ/REPREZENTANT KRAJU MA OBOWIĄZEK DO: 

1. Godnego reprezentowania kraju w każdym miejscu i czasie, w okresie powołania do kadry 
narodowej. 

2. Sumiennego wykonywania zadań szkoleniowych (zgrupowania, zawody) zlecanych przez trenera 
kadry narodowej i osiągania jak najlepszych wyników sportowych. 

1. Wykonywania poleceń kierownictwa Kadry Narodowej w trakcie zgrupowań szkoleniowych i 
zawodów sportowych z udziałem reprezentacji. 

2. Realizacji indywidualnego programu szkolenia zatwierdzonego przez PZSN START. 
3. Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu antydopingowego w sporcie oraz 

higienicznego trybu życia oraz zachowanie nienagannej postawy moralnej. 
4. Terminowego poddawania się okresowym badaniom lekarskim i specjalistycznym oraz ścisłego 

przestrzegania postępowania leczniczego zalecanego przez lekarza wskazanego przez PZSN START. 
5. Poszanowania pobranego sprzętu sportowego i strojów reprezentacyjnych w okresie przygotowań i 

startów reprezentacji oraz rozliczenia się z pobranego sprzętu sportowego na żądanie kierownictwa 
Kadry Narodowej. 

6. Uczestniczenia w szkoleniach, startach i innych imprezach po otrzymaniu powołania na daną akcję, 
szkolenie. 



7. Promowania strzelectwa sportowego, w szczególności w mediach, internecie, środowiskach 
lokalnych. 

8. Udostępniania, na zasadach wyłączności, swojego wizerunku w stroju reprezentacji kraju Polskiemu 
Związkowi Sportu Niepełnosprawnych START, który jest uprawniony do wykorzystania tego 
wizerunku. 

9. Przestrzegania zobowiązań zawartych w umowach z oficjalnymi sponsorami PZSN START 
dotyczących reprezentacji kraju. 

10. Zawodnicy powołani do kadry narodowej są zobligowani do podania swoich adresów (również 
poczty elektronicznej) do właściwego trenera głównego swojej dyscypliny oraz informowania na 
bieżąco o wszelkich zmianach w powołanym zakresie. Brak takich informacji, będzie traktowany 
jako utrzymanie dotychczasowych danych adresowych (wszelka korespondencja uważana będzie za 
prawidłowo doręczoną). Zawodnik po otrzymaniu pisemnego (za pośrednictwem poczty 
elektronicznej) powołania na daną akcję jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić pisemnie (za 
pośrednictwem poczty elektronicznej) swój udział w tej akcji. 

11. Przestrzegania statutu i regulaminów PZSN START. Brak przestrzegania „Praw i Obowiązków 
Zawodnika Kadry Narodowej Strzelectwa Sportowego Polskiego Związku Sportu 
Niepełnosprawnych START stanowi podstawę do wykluczenia z Kadry Narodowej. Decyzję w 
przedmiocie wykluczenia zawodnika z Kadry Narodowej w okresie powołania podejmuje Zarząd 
PZSN START w formie uchwały. 

Ja, niżej podpisany  ............................................................... , zapoznałem(am) się z niniejszym  
                              (imię i nazwisko zawodnika) 

regulaminem i akceptuję jego postanowienia. 

 

02.01.2020r. 

________________________________                                              _______________________________ 

(data i podpis zawodnika)       (PZSN START) 

(podpis prawnego opiekuna w przypadku zaw. niepełnoletniego) 


