Regulamin
powoływania kadry narodowej, obowiązków członka kadry narodowej
oraz warunków reprezentowania Polski w zawodach unihokeju
Podstawa: „Ustawa o sporcie” z dn. 25.06.2010 rozdział 3 art.13.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Kadra narodowa – grupa 25 zawodników zakwalifikowana jako kandydaci do składu
reprezentacji narodowej w unihokeju.
2. Reprezentacja narodowa – grupa 20 zawodników zakwalifikowanych do udziału
w zawodach międzynarodowych.

II. KADRA NARODOWA
1. Powołanie kadry narodowej
a) Kadrę narodową seniorów i juniorów w unihokeju powołuje Wydział Szkolenia
PZUnihokeja na wniosek trenerów kadry.
b) Kadrę narodową zatwierdza Zarząd PZUnihokeja na wniosek Wydziału Szkolenia.
c) Kadrę narodową powołuje się z dniem 01 stycznia każdego roku na okres 6 miesięcy.
d) Skład kadry może być korygowany - na wniosek trenera - w II połowie roku.
e) Decyzję o skreśleniu zawodnika z listy członków kadry podejmuje Wydział Szkolenia
na umotywowany wniosek trenera, a zatwierdza Zarząd PZUnihokeja.
f) Wykazy imienne zawodników i zawodniczek powołanych do kadry narodowej
ogłaszane są w komunikacie Zarządu PZUnihokeja.
g) Powołania do kadry otrzymują zawodnicy w formie pisemnej przesłanej do klubów
macierzystych.
3. Kryteria powołania do kadry narodowej
Powołania do kadry narodowej dokonuje trener na podstawie obserwacji i analizy
poszczególnych meczów w ramach rozgrywek ligowych oraz na podstawie konsultacji
z trenerami klubowymi wybranych zawodników.
O powołaniu do kadry narodowej decyduje:
a) udział w rozgrywkach ligowych unihokeja.
b) aktualna najwyższa forma sportowa zawodnika.
c) przydatność szkoleniowa, pozytywne cechy psychofizyczne i perspektywa rozwojowa.
d) pozytywne wyniki badań lekarskich i testów sprawności fizycznej.
e) właściwa postawa etyczna.
f) nienaganna opinia macierzystego klubu i PZUnihokeja.
g) pisemne potwierdzenie przyjęcie obowiązków członka kadry narodowej.
4. Obowiązki członka kadry narodowej.
a)
b)

Realizacja programu szkolenia
PZUnihokeja.
Pełna gotowość startowa.

określonego przez Wydział Szkolenia
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Przestrzeganie postanowień regulaminów sportowych i uchwał Zarządu
PZUnihokeja oraz decyzji trenera, lekarza i kierownictwa kadry.
d) Uczestniczenie we wszystkich zaplanowanych zgrupowaniach.
e) Poddawanie się badaniom lekarskim, wydolnościowym i antydopingowym.
Przestrzeganie zakazu zażywania środków dopingujących, narkotyków i
używek.
f) Nie używanie jakichkolwiek lekarstw i odżywek bez wcześniejszej zgody
lekarza kadry.
g) Przestrzeganie sportowego trybu życia.
h) Używanie sprzętu i strojów przekazanych przez PZUnihokeja.
i) Dba o przekazany strój i sprzęt sportowy.
j) Przestrzega zakazu umieszczania we własnym zakresie jakichkolwiek
dodatkowych znaków i napisów na stroju i sprzęcie o którym mowa w pkt. 3i.
k) Rozwiązywanie problemów w drodze bezpośrednich negocjacji z trenerem,
kierownictwem kadry lub Związkiem.
l) Dbanie o wizerunek kadry narodowej i PZUnihokeja – przestrzeganie zakazu
wypowiadania się wobec osób trzecich nt. spraw wewnętrznych kadry i
Związku.
m) Nieprzestrzeganie któregokolwiek z punktów regulaminu
powoduje
skreślenie z listy członków kadry narodowej.
c)

III. REPREZENTACJA POLSKI
1. Powołanie do Reprezentacji Polski.
a)
b)

c)

Reprezentacja Polski powoływana jest spośród członków kadry narodowej.
Skład Reprezentacji Polski na imprezy główne mistrzowskie, zawody i
zgrupowania międzynarodowe ustala trener kadry i przedstawia ją Wydziałowi
Szkolenia.
Skład reprezentacji formalnie zatwierdza Zarząd PZUnihokeja.

2. Kryteria powołania do Reprezentacji Polski.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zrealizowanie całego planu szkolenia.
sportowa postawa podczas realizacji planów szkoleniowych.
przydatność do reprezentacji potwierdzona wynikami badań diagnostycznych i
testów kontrolnych określonych przez trenera kadry.
dobry stan zdrowia potwierdzony aktualnymi badaniami lekarskimi.
nienaganna postawa.
determinacja na odniesienie sukcesu sportowego.

5. Obowiązki członka Reprezentacji Polski
a)
b)
c)
d)

Realizacja programu szkolenia określonego przez Wydział Szkolenia
PZUnihokeja.
Pełna gotowość startowa.
Przestrzeganie postanowień regulaminów sportowych i uchwał Zarządu
PZUnihokeja oraz decyzji trenera, lekarza i kierownictwa kadry.
Uczestniczenie we wszystkich zaplanowanych zgrupowaniach.
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Poddawanie się badaniom lekarskim, wydolnościowym i antydopingowym.
Przestrzeganie zakazu zażywania środków dopingujących, narkotyków i
używek.
f) Nie używanie jakichkolwiek lekarstw i odżywek bez wcześniejszej zgody
lekarza kadry.
g) Przestrzeganie sportowego trybu życia.
h) Używanie sprzętu i strojów przekazanych przez PZUnihokeja.
i) Dba o przekazany strój i sprzęt sportowy.
j) Przestrzega zakazu umieszczania we własnym zakresie jakichkolwiek
dodatkowych znaków i napisów na stroju i sprzęcie o którym mowa w pkt. 3i.
k) Rozwiązywanie problemów w drodze bezpośrednich negocjacji z trenerem,
kierownictwem kadry lub Związkiem.
l) Dbanie o wizerunek kadry narodowej i PZUnihokeja – przestrzeganie zakazu
wypowiadania się wobec osób trzecich nt. spraw wewnętrznych kadry i
Związku.
m) Nieprzestrzeganie któregokolwiek z punktów regulaminu
powoduje
skreślenie z listy członków Reprezentacji Polski.
e)

IV.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY POWOŁANIACH DO KADR
NARODOWYCH

1. Trener kadry narodowej ma obowiązek powołać na każde zgrupowanie 20 osób plus
minimum 5 osób rezerwowych.
W przypadku gdy zawodnik, zawodniczka z podstawowej listy nie może brać udziału
w szkoleniu lub zawodach mistrzowskich jej miejsce może zająć tylko osoba wcześniej
wytypowana.
2.

Wszelkie powołania najzdolniejszej młodzieży dla ich dobra oraz
przyszłości muszą być obowiązkowo rozpatrywane przez wszystkie strony tj. trenera
kadry seniorskiej, trenera kadry juniorskiej U 19 a ostateczna decyzja powinna być w
gestii Wydziału Szkolenia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawo interpretacji Regulaminu i uszczegółowienia kryteriów przysługuje Zarządowi
PZUnihokeja.
2. Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr…. z dn. …. i wchodzi w życie
z dniem uchwalenia.
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