REGULAMIN
POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ
POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTU NIESŁYSZĄCYCH
LEKKOATLETYKA
1.Zarząd Polskiego Związku Sportu Niesłyszących powołuje, na wniosek trenera głównego kadry
narodowej w lekkoatletyce, kadrę narodową seniorów, juniorów w lekkoatletyce.
2. Struktura kadry narodowej:
1.W ramach Kadry Narodowej możliwy jest podział na grupy szkoleniowe.
2.Zawodnik lub zawodniczka może być jednocześnie członkiem kilku grup szkoleniowych
w zależności od uprawiania konkurencji.
3.W zależności od rodzaju zbliżających się imprez międzynarodowych, potrzeb szkoleniowych,
dopuszcza się powołanie jednej wspólnej kadry narodowej obejmującej wszystkie grupy
szkoleniowe juniorów i seniorów.
4.Dopuszczalna jest korekta składu kadry narodowej przy uwzględnieniu aktualnych wyników
osiągniętych podczas imprez mistrzowskich rangi krajowej oraz na podstawie oceny realizacji
planów szkoleniowych przez poszczególnych zawodników.
5.Kadra narodowa może być podzielona na dowolne grupy, stosownie do potrzeb szkoleniowych
dla przygotowania reprezentacji do imprezy głównej.
6.Szczegółowa ilość członków kadry narodowej w lekkoatletyce wynika z potrzeb i możliwości
szkoleniowych.
7.Kadra narodowa w lekkoatletyce powoływana jest na okres roku od 1 stycznia do 31 grudnia.
Dopuszcza się powołanie kadry narodowej w cyklach półrocznych.
8.Skład kadry narodowej może być uzupełniony przez Zarząd Polskiego Związku Sportu
Niesłyszących na wniosek trenera głównego kadry narodowej w lekkoatletyce.
9.Po ogłoszeniu składu kadry przez Zarząd, następuje jego weryfikacja i akceptacja dokonywana
przez Zespół Metodyczno-Szkoleniowy i Ministerstwo Sportu.
3. Kryteria naboru do kadry narodowej:
1.Zawodnik członek kadry narodowej powinien posiadać ubytek słuchu w uchu lepszym minimum
55 decybeli, poświadczony ważnym audiogramem wykonanym na obowiązującym druku
audiogramu.
2.Do Kadry Narodowej w lekkoatletyce powołuje się:
a) aktualnych medalistów Mistrzostw Polski,
b) zawodniczki i zawodników uprawiających lekkoatletyki i posiadających osiągnięcia
w tym sporcie w rywalizacji z zawodnikami słyszącymi,
c) zawodników i zawodniczki pobierających stypendia sportowe, przygotowujących się
wg. zatwierdzonego planu szkolenia do udziału w zawodach mistrzowskich rangi
międzynarodowej,
d) zawodniczki i zawodników, którzy na osiągnęli minima kwalifikacyjne określone
przepisami ICSD,
e) skład Kadry Narodowej może być uzupełniony o zawodników, którzy na ostatnich
Igrzyskach Głuchych, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwa Europy, w konkurencji
indywidualnej zajęli miejsca 1-8.
3.Ocena realizacji planu szkoleniowego i rozliczenie postawionych zadań w poprzednim cyklu
szkoleniowym.
4.Deklaracja zawodnika uczestnictwa w procesie szkoleniowym.
5.Pozytywne wyniki badań lekarskich i testów wydolnościowych.
6.Przydatności do reprezentacji pod względem: wieku, pozytywnych cech psychofizycznych,
perspektyw rozwojowych.
7.O kolejności na liście kadry narodowej decydują osiągnięte wyniki sportowe.
8.Oficjalne powołane do kadry narodowej następuje z chwilą pisemnego potwierdzenia przyjęcia
obowiązków członka kadry narodowej oraz akceptacji i realizacji przyjętego przez Zarząd
Polskiego Związku Sportu Niesłyszących planu szkolenia.

4.Obowiązki zawodników kadry narodowej:
1.Realizacja programu szkoleniowego, zatwierdzonego przez trenera głównego kadry narodowej.
2.Udział w konsultacjach, zgrupowaniach i zawodach sportowych zgodnie z przyjętym przez Zarząd
Polskiego Związku Sportu Niesłyszących kalendarzem imprez.
3.Udział w okresowych badaniach lekarskich, badania wydolnościowych i diagnostycznych.
4.Posiadanie aktualnej licencji okresowej Polskiego Związku Sportu Niesłyszących.
5.Posiadanie aktualnych badań lekarskich uprawniających do udziału w treningach i zawodach.
6.Posiadanie ważnego paszportu.
7.Przestrzeganie postanowień regulaminów sportowych i uchwał Polskiego Związku Sportu
Niesłyszących oraz stosowanie się do decyzji Zarządu, trenera głównego kadry narodowe
i/lub trenerów współpracujących oraz lekarza kadry narodowej.
8.Przestrzeganie i stosowanie się do postanowień organizatora zawodów.
9.Poddawanie się badaniom lekarskim, wydolnościowym, diagnostycznym i antydopingowym.
10.Przestrzeganie zakazu zażywania środków dopingujących, narkotycznych i używek.
11.Przestrzeganie zakazu zażywania jakichkolwiek lekarstw i odżywek bez wcześniejszej akceptacji
lekarza kadry narodowej.
12.Używanie oraz dbałość o przekazany przez Polski Związek Sportu Niesłyszących sprzęt i strój
reprezentanta Polski oraz zwrot sprzętu w przypadku rezygnacji lub utraty członkostwa w kadrze
narodowej.
13.Przestrzeganie zakazu umieszczania we własnym zakresie jakichkolwiek dodatkowych znaków
i napisów na stroju i sprzęcie, o którym mowa w pkt 11.
14.Przestrzeganie sportowego trybu życia.
15.Udostępnienie Polskiemu Związkowi Sportu Niesłyszących na zasadach wyłączności swojego
wizerunku w stroju reprezentacji narodowej.
16.Wyrażenie zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku w stroju reprezentacji narodowej
w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (j.t. Dz.U. 2017 poz. 880).
17.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
18.Wszyscy niepełnoletni zawodnicy obowiązkowo zgody rodziców.
19.Rozwiązywanie powstałych problemów w drodze bezpośrednich negocjacji z trenerem głównym
kadry narodowej lub Zarządem Polskiego Związku Sportu Niesłyszących.
20.Zawodnicy kadry narodowej, którzy zdobyli określone miejsca w Igrzyskach Głuchych
Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy, mogą otrzymać stypendia sportowe oraz
nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych (zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami
ministra właściwego ds. kultury fizycznej). Wnioski o przyznanie nagród i stypendiów składa
Zarząd Polskiego Związku Sportu Niesłyszących.
21.Spośród aktualnej kadry narodowej powoływana jest reprezentacja narodowa według
następujących kryteriów:
a) osiągnięte wyniki w zawodach międzynarodowych lub krajowych różnej rangi, w tym
w zawodach ustalonych, jako zawody kwalifikacyjne,
b) aktualna dyspozycja zawodnika,
c) aktualne warunki zdrowotne i wyniki badań lekarskich i diagnostycznych,
d) obserwacje dokonywane przez trenera kadry na zawodach i zgrupowaniach
szkoleniowych.
22.Skład reprezentacji narodowej na zawody mistrzowskie rangi międzynarodowej podlega
akceptacji Zarządu i zatwierdzany jest przez Zespół Metodyczno-Szkoleniowy oraz Ministerstwo
Sportu.
23.Nieobecność zawodnika kadry narodowej powinna być usprawiedliwiona:
a) zwolnieniu lekarskim,
b) wezwaniu sądowym,
c) pismem z uczelni lub pracodawcy.
Brak usprawiedliwienia spowoduje wstrzymane wypłaty stypendium do wyjaśnienia lub jego utratą.
5. Członkowie kadry narodowej mają prawo do:
1.Szczegółowej informacji o planowanych akcjach szkoleniowych, tj. zgrupowaniach, badaniach,
zawodach w kraju i za granicą z ich udziałem.
2.Właściwej opieki ze strony osób prowadzących proces szkoleniowy.

3.Korzystania z odpowiednich warunków socjalnych, w tym zakwaterowania i wyżywienia podczas
akcji szkoleniowych oraz zapewnienia obiektów sportowych o odpowiednim standardzie.
4.Korzystania z niezbędnego sprzętu na zgrupowaniach.
5.Otrzymania osobistego wyposażenia w sprzęt i ubiory zgodnie z obowiązującymi normami.
6.Do korzystania z opieki lekarskiej i badań okresowych w wyznaczonej przychodni sportowo –
lekarskiej.
7.Pomocy w leczeniu kontuzji wynikających z prawidłowego realizowania programu szkoleniowego
w trakcie cyklu szkoleniowego.
8.Wsparcia w przypadku problemów w realizacji procesu szkoleniowego w swoich macierzystych
klubach, szkołach, uczelniach.
6.Postanowienia końcowe:
1.Zawodnik, który nie przestrzega postanowień zawartych w regulaminie powoływania kadry
narodowej podlega wykluczeniu z kadry na wniosek trenera kadry.
2.Wykluczenie lub rezygnacja z członkostwa w Kadrze Narodowej skutkuje utraceniem uprawnień
do nominacji do Reprezentacji Narodowej.
3.W przypadku wykluczenia lub rezygnacji z członkostwa w Kadrze Narodowej zawodnika
powołanego, uprawnienia przechodzą na następnego w kolejności zawodnika spełniającego
kryteria określone w niniejszym regulaminie.

Regulamin przyjęty uchwałą Prezydium Zarządu Polskiego Związku Sportu Niesłyszących
z dnia 16 listopada 2019 r.
Polski Związek Sportu Niesłyszących

