REGULAMIN
POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ, OBOWIĄZKÓW CZŁONKA KADRY NARODOWEJ
ORAZ WARUNKÓW REPREZENTOWANIA POLSKI W ZAWODACH UNIHOKEJA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Kadra narodowa – grupa zawodników zakwalifikowana jako kandydaci do reprezentacji narodowej
w unihokeju.
2. Reprezentacja narodowa – grupa 20 zawodników zakwalifikowanych do udziału w zawodach
międzynarodowych.

II. KADRA NARODOWA
1. Powołanie kadry narodowej
Zawodników do kadry narodowej w unihokeju powołuje trener kadry.
Kadrę narodową zatwierdza Zarząd PZUnihokeja po zasięgnięciu opinii Wydziału Szkolenia.
Kadrę narodową powołuje się z dniem 01 stycznia i 01 lipca każdego roku na okres 6 miesięcy.
Skład kadry może być korygowany na wniosek trenera.
Decyzję o skreśleniu zawodnika z listy członków kadry na umotywowany wniosek trenera,
podejmuje Zarząd PZUnihokeja po zasięgnięciu opinii Wydziału Szkolenia.
f) Wykazy imienne zawodników i zawodniczek powołanych do kadry narodowej ogłaszane są
w komunikacie Zarządu PZUnihokeja.
a)
b)
c)
d)
e)

2. Kryteria powołania do kadry narodowej
a) Powołania do kadry narodowej dokonuje trener na podstawie:
- obserwacji i analizy poszczególnych meczów w ramach rozgrywek ligowych,
- obserwacji i analizy przydatności do zespołu podczas udziału w akcjach szkoleniowych
- na podstawie konsultacji z trenerami klubowymi wybranych zawodniczek i zawodników.
b) O powołaniu do kadry narodowej decyduje:
- udział w rozgrywkach ligowych unihokeja,
- aktualna najwyższa forma sportowa zawodnika,
- przydatność szkoleniowa, pozytywne cechy psychofizyczne i perspektywa rozwojowa,
- pozytywne wyniki badań lekarskich i testów sprawności fizycznej,
- właściwa postawa etyczna,
- nienaganna opinia macierzystego klubu i PZUnihokeja.
3. Obowiązki członka kadry narodowej.
a) Realizacja programu szkolenia określonego przez trenera kadry narodowej.
b) Pełna gotowość startowa.
c) Przestrzeganie postanowień regulaminów i uchwał Zarządu PZUnihokeja oraz decyzji trenera,
lekarza / fizjoterapeuty i kierownictwa kadry.
d) Uczestniczenie w zaplanowanych zgrupowaniach i akcjach szkoleniowych.
e) Poddawanie się badaniom lekarskim, wydolnościowym i antydopingowym.
f) Przestrzeganie zakazu zażywania środków dopingujących, narkotyków i używek.
g) Nie używanie żadnych lekarstw lub odżywek bez wcześniejszej zgody lekarza lub fizjoterapeuty
kadry.

Przestrzeganie sportowego trybu życia.
Używanie sprzętu i strojów przekazanych przez PZUnihokeja.
Dbanie o przekazany strój i sprzęt sportowy.
Przestrzeganie zapisów umów sponsorskich zawartych przez Związek, dotyczących sprzętu i strojów
przekazanych przez PZUnihokeja.
l) Rozwiązywanie problemów w drodze bezpośrednich negocjacji z trenerem, kierownictwem kadry lub
Związkiem.
m) Dbanie o wizerunek kadry narodowej i PZUnihokeja.

h)
i)
j)
k)

III. REPREZENTACJA POLSKI
1.Powołanie do Reprezentacji Polski.
a) Reprezentacja Polski powoływana jest spośród członków kadry narodowej.
b) Skład Reprezentacji Polski ustala trener kadry.
c) Skład reprezentacji formalnie zatwierdza Zarząd PZUnihokeja, po zasięgnięciu opinii Wydziału
Szkolenia.
2. Kryteria powołania do Reprezentacji Polski.
a) Zrealizowanie planu szkolenia.
b) Sportowa postawa podczas realizacji planów szkoleniowych.
c) Przydatność do reprezentacji potwierdzona wynikami badań diagnostycznych i testów kontrolnych
określonych przez trenera kadry.
d) Dobry stan zdrowia potwierdzony aktualnymi badaniami lekarskimi.
e) Nienaganna postawa.
f) Determinacja na odniesienie sukcesu sportowego.
g) Umiejętność współpracy w grupie.
3. Obowiązki członka Reprezentacji Polski
a) Realizacja programu szkolenia określonego przez trenera kadry narodowej.
b) Pełna gotowość startowa.
c) Uczestniczenie w zaplanowanych zgrupowaniach.
d) Poddawanie się badaniom lekarskim, wydolnościowym i antydopingowym.
e) Przestrzeganie zakazu zażywania środków dopingujących, narkotyków i używek.
f) Nie używanie żadnych lekarstw i odżywek bez wcześniejszej zgody lekarza kadry.
g) Przestrzeganie sportowego trybu życia.
h) Nienaganna postawa.
i) Używanie sprzętu i strojów przekazanych przez PZUnihokeja.
j) Dbanie o przekazany strój i sprzęt sportowy.
k) Przestrzeganie zapisów umów sponsorskich zawartych przez Związek, dotyczących sprzętu i strojów
przekazanych przez PZUnihokeja.
l) Rozwiązywanie problemów w drodze bezpośrednich negocjacji z trenerem, kierownictwem kadry
lub Związkiem.
m) Dbanie o wizerunek kadry narodowej i PZUnihokeja.

IV. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY POWOŁANAICH NA ZAWODY / ZGRUPOWANIE /
KONSULTACJE LUB INNE AKCJE SZKOLENIOWE KADR NARODOWYCH
1. Zawodnik / zawodniczka powołany do kadry Polski zobowiązany jest do podpisania oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; w przypadku zawodnika / zawodniczki
niepełnoletniej oświadczenie zobowiązani są także podpisać rodzice / prawni opiekunowie.
2. Zawodnik odbywający karę zawieszenia automatycznie jest zawieszony w prawach członka kadry
narodowej i w okresie zawieszenia nie może być powołany do Reprezentacji Polski oraz nie może
brać udziału w zgrupowaniach, konsultacjach lub innych akcjach szkoleniowych.

3. Przy powołaniu juniora / juniorki na zawody / zgrupowanie / konsultacje lub inne akcje szkoleniowe
w kategorii senior /kobiet, mężczyzn/ wymagana jest opinia trenera kadry juniorów / juniorek.
4. Informacja o powołaniu zawodnika / zawodniczki na zawody lub zgrupowanie / konsultacje lub inne
akcje szkoleniowe po podpisaniu przez Prezesa lub Sekretarza Generalnego Związku musi zostać
wysłana do klubów powołanych zawodników / zawodniczek i zamieszczona na stronie
pzunihokeja.pl co najmniej 30 dni przed jej rozpoczęciem.
5. Zawodnik / zawodniczka osobiście potwierdza udział w zawodach / zgrupowaniu / konsultacjach lub
innych akcjach szkoleniowych.
6. Wszelkie wykroczenia dyscyplinarne podczas zawodów, zgrupowań, konsultacji lub innych akcji
szkoleniowych podlegają karze zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZUnihokeja.
7. Zawodnicy biorący udział w zawadach / zgrupowaniach / konsultacjach lub innych akcjach
szkoleniowych podlegają kierownictwu ekipy (trener, drugi trener lub kierownik drużyny) od
chwili przybycia na miejsce zbiórki do czasu zakończenia zawodów / zgrupowania / konsultacji
lub innych akcji szkoleniowych.
8. Odpowiedzialność za zawodnika niepełnoletniego ponosi trener, a pod jego nieobecność drugi
trener od chwili przybycia zawodnika / zawodniczki na miejsce zbiórki do czasu zakończenia
zawodów / zgrupowania / konsultacji lub innych akcji szkoleniowych.
9. W treści powołania zawodnika / zawodniczki na zawody / zgrupowania / konsultacje lub inną
akcję szkoleniową musi znaleźć się dokładna informacja gdzie i kiedy się one rozpoczynają oraz
gdzie i kiedy się zakończą.
10. Zawodnicy i zawodniczki niepełnoletni zobowiązani są do zabrania ze sobą na zawody /
zgrupowanie / konsultacje lub inne akacje szkoleniowe podpisanego przez rodziców / prawnych
opiekunów oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
11. Zawodnicy i zawodniczki kadry narodowej zobowiązani są do posiadania:
a) ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość podczas zawodów
(z wyjątkiem zawodów rangi mistrzowskiej), zgrupowań, konsultacji lub innych akcji
szkoleniowych odbywających się w Polsce,
b) paszportu lub dowodu osobistego (Strefa Schengen) podczas zawodów, zgrupowań, konsultacji
lub innych akcji szkoleniowej za granicą lub podczas imprezy rangi mistrzowskiej odbywającej
się w Polsce,
c) Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) podczas zawodów, zgrupowań,
konsultacji lub innych akcji szkoleniowych organizowanych w krajach europejskich uznających
tę kartę,
d) ważnych badań lekarskich,
e) innych niezbędnych dokumentów wskazanych przez kierownictwo kadry,
f) odzieży sportowej lub sprzętu sportowego wskazanego przez kierownictwo kadry.
12. Zawodnicy i zawodniczki biorące udział w zawodach, zgrupowaniach, konsultacjach lub innych
akacjach szkoleniowych są objęci ubezpieczeniem NNW.
13. Całoroczny kalendarz akcji szkoleniowych wszystkich kadr będzie zamieszczany na stronie
internetowej PZUnihokeja (pzunihokeja.pl) na początku każdego roku kalendarzowego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi PZUnihokeja.
2. Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 29/2016 z dn. 30.10.2016 i wchodzi w życie z
dniem uchwalenia.

