KRYTERIA KWALIFIKACJI ZAWODNIKÓW DO KADRY WOJEWÓDZKIEJ KW
W 2022 ROKU W WIELKOPOLSCE W BADMINTONIE
Postanowienia ogólne:
1. Kadra Wojewódzka stanowi bezpośrednie zaplecze kadr narodowych w kategoriach
młodzieżowych
polskich związków sportowych (pzs)
2. Skład kadry wojewódzkiej na dany rok kalendarzowy zatwierdza Zarząd WOZB na
wniosek trenera kadry wojewódzkiej oraz trenerów klubowych.
3. Liczebność kadry określają przepisy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz wytyczne
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego.
4. Ogólne kryteria naboru do kadry wojewódzkiej:
a) Zawodnicy objęci Programem muszą posiadać:
- numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji
ludności
- licencję właściwego pzs lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika
we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez dany pzs
- aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu
b) Dostarczyć deklarację uczestnictwa w procesie szkoleniowym, zgodę rodziców/prawnych
opiekunów
c) Wypełnić zgodę/oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
d) Posiadać wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i wojewódzkim
5. Szczegółowe kryteria naboru do KW :
a) posiadane umiejętności techniczne
b) wyniki testów sprawności ogólnej MTSF i specjalnej – konsultacja naborowa
c) wyniki, udział w imprezie głównej: MMM / OOM / MPJ / MMP
d) wyniki z Mistrzostw Okręgu
e) wyniki z turniejów krajowych
f) miejsce na liście klasyfikacyjnej PZBad.
g) deklaracja i preferencje trenera koordynatora oraz trenerów współpracujących
6. W danym roku kalendarzowym dopuszcza się zmiany w kadrze wojewódzkiej ze względu:
- usunięcia zawodnika z kadry ze względów dyscyplinarnych
- kontuzji lub choroby
- decyzją trenera kadry wojewódzkiej (brak wyników sportowych)
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- innych czynników losowych
7. Trener kadry wojewódzkiej i trenerzy klubowi współpracują ze sobą.
8. WOZB lub trener kadry wojewódzkiej informuje zainteresowanego o powołaniu do kadry
województwa
OGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KADRY WOJEWÓDZKIEJ KW
Członkowie kadry wojewódzkiej mają prawo do:
1. Szczegółowej informacji o planowanych akcjach szkoleniowych, tj. zgrupowaniach,
konsultacjach, badaniach, turniejach.
2. Właściwej opieki ze strony osób prowadzących proces szkoleniowy, w tym kierowników
zgrupowań.
3. Korzystania z odpowiednich warunków socjalnych, w tym zakwaterowania, wyżywienia
podczas akcji szkoleniowych.
4. Korzystania z niezbędnego sprzętu na zgrupowaniach w ilościach ujętych w preliminarzu
danego zgrupowania lub obozu.
5. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie akcji szkoleniowych.
Członkowie kadry wojewódzkiej są zobowiązani do:
1. Posiadania: książeczki sportowo- lekarskiej z aktualnymi badaniami, licencji PZBad lub
rejestracji elektronicznej, nr PESEL
2. Aktywnego uczestnictwa w procesie szkoleniowym KW, w tym: zaangażowanego
udziału
w zorganizowanych akcjach i konsultacjach treningowych,
wykonywania zaleceń trenera kadry, wykonywania poleceń innych osób funkcyjnych
biorących udział w akcjach szkoleniowych, startów
w wyznaczonych turniejach
krajowych.
3. Przestrzegania prawa oraz przepisów obowiązujących w dziedzinie kultury fizycznej, w
tym przepisów Polskiego Związku Badmintona.
4. Poddawania się obowiązkowym testom sprawnościowym, badaniom lekarskim.
5. Bieżącego informowania trenera kadry o sprawach osobistych uniemożliwiających udział
w zaplanowanej akcji szkoleniowej.
6. Prowadzenia sportowego trybu życia, w szczególności zakaz palenia tytoniu, picia
alkoholu, używania narkotyków i środków dopingujących.
7. Propagowania dyscypliny, dbania o zewnętrzny wizerunek kadry województwa.
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Postanowienia końcowe:
1. Obowiązkiem zawodnika z chwilą powołania do kadry wojewódzkiej jest reprezentowanie
województwa w zawodach zaliczanych do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży
w kategorii Juniora.
2. W celu sprawdzania i podnoszenia swojego poziomu sportowego zawodnik powinien
wystartować
w minimum 2 turniejach w trakcie roku, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w
kraju.
(po 1 w każdym półroczu)
3. Niewykonywanie obowiązków zawodnika powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną, w
tym skreślenie z listy zawodników KW

Wielkopolski Okręgowy Związek Badmintona
ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznao
NIP 7792342279, REGON 300908836, KRS 0000299559
Bank PKO SA 63 1240 6595 1111 0010 5100 5264

wozbad.pl

