REGULAMIN CZŁONKA KADRY/REPREZENTA KRAJU PZWS
I. OBOWIĄZKI OGÓLNE
Członek Kadry Polski WUSHU (dalej zwany kadrowiczem) zobowiązany jest do:
1.

Godnego reprezentowania PZWS.

2.

Wykazywanie postawy służącej rozwojowi i dobremu imieniu Polskiego Związku Wushu.

3.

Stosowania się do poleceń Zarządu PZW, selekcjonerów i trenerów kadry.

4.

Regularnego poddawania się badaniom lekarskim oraz posiadania w okresie startowym badań wymaganych przez
organizatora imprezy.

5.

Uczestniczenia w obowiązkowych zgrupowaniach i konsultacjach kadry w terminach i miejscach wyznaczonych
przez trenerów kadry.

6.

Uzgadniania z Zarządem PZWS i trenerem kadry udziału w zawodach nie objętych Kalendarzem Imprez PZWS.

7.

Poszanowania pobranego sprzętu sportowego i strojów reprezentacyjnych w okresie przygotowań kadry i startów
reprezentacji, a także rozliczenia się z niego na żądanie Zarządu PZWS.

8.

Występowania w stroju reprezentacji narodowej podczas konsultacji, zgrupowań, pokazów
i innych zadań wyznaczonych przez PZWS.

9.

Reklamowania oficjalnych sponsorów PZWS. Reklamowanie sponsorów indywidualnych i klubowych
dozwolone jest wyłącznie za zgodą PZWS.

10. Uczestniczenia w wyznaczonych przez PZWS aktywnościach związanych z promocją dyscypliny Wushu oraz
PZWS.
11. Przestrzegania decyzji i poleceń podczas zgrupowań i konsultacji kadry.
12. Stałej gotowości umożliwiającej poddanie się kontroli antydopingowej.
13. Poinformowania Związku o źródle i wysokości dofinansowania, w przypadku pozyskania środków publicznych
na wyjazd na zawody mistrzowskie.

II. CZŁONEK KADRY/REPREZENTANT KRAJU MA PRAWO DO:
1.

Udziału w zawodach sportowych znajdujących się w Kalendarzu Imprez PZWS.

2.

Uczciwej rywalizacji o miejsce w Reprezentacji Polski Wushu.

3.

Korzystania ze wszystkich środków udostępnionych przez PZWS, służących osiągnięciu możliwie najlepszego
wyniku sportowego.

4.

Korzystania z obiektów sportowych wynajmowanych przez PZWS, specjalistycznego sprzętu w trakcie
przygotowań do startu w zawodach oraz stroju sportowego zabezpieczonego przez PZWS na zawody
mistrzowskie międzynarodowe.

5.

Opieki medycznej w trakcie przygotowań (zgrupowania kadry i konsultacje szkoleniowe) i startów,
odbywających się w ramach kalendarza sportowego PZWS oraz ubezpieczenia podczas startów reprezentacji.

6.

Używania tytułu „reprezentant kraju” w okresie faktycznego powołania do reprezentacji.

7.

Dofinansowania kosztów udziału w zawodach mistrzowskich na zasadach określonych przez Zarząd PZWS.

III. OBOWIĄZKI REPREZENTANTA PODCZAS WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH
Kadrowicz zobowiązany jest:
1.

Godnie reprezentować Polskę i PZWS.

2.

Ściśle stosować się do poleceń kierownictwa ekipy, selekcjonerów i trenerów kadry.
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3.

Posiadać sprzęt specjalistyczny niezbędny do udziału w zawodach.

4.

Posiadać wszelkie dokumenty wymagane przez kierownictwo ekipy, organizatorów i władze państwowe
(paszport, wizy, badania lekarskie, ubezpieczenia NNW i KL itd.).

IV. SANKCJE DYSCYPLINARNE PODCZAS UDZIAŁU W ZAWODACH.
1. Kierownictwo ekipy ma prawo:
a)

udzielić upomnienia.

b) udzielić pisemnego ostrzeżenia.
c)

skierować wniosek do komisji dyscyplinarnej, która ma prawo wystąpić do Zarządu PZWS o tymczasowe
lub dożywotnie zawieszenie zawodnika w prawach członka kadry narodowej, pozbawienie stypendiów oraz
nagród, odebranie licencji zawodniczych, nałożenie karencji na starty krajowe i międzynarodowe.

2. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków kadrowicza kierownictwo ekipy oraz trenerzy kadry mogą zawiesić
kadrowicza w prawach członka kadry ze skutkiem natychmiastowym do czasu rozpatrzenia wniosku przez
komisję dyscyplinarną. W przypadku wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną o zawieszeniu lub
dyskwalifikacji zawodnika, jest on zobowiązany do zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i wyjazdem
na zawody.
3. W przypadku rezygnacji z wyjazdu przez zawodnika, zobowiązany jest on do zwrotu środków, które Związek
przeznaczył na jego udział w zawodach oraz do rozliczenia się z przekazanego na dany wyjazd sprzętu.

V. POWOŁYWANIE DO KADRY I REPREZENTACJI.
1.

Zawodnicy są powoływani do kadry narodowej na podstawie wyników z zawodów rankingowych Związku, a w
szczególności Mistrzostw Polski.

2.

Zarząd Polskiego Związku Wushu zatwierdza skład kadry i reprezentacji narodowej w poszczególnych
konkurencjach na podstawie propozycji opracowanej przez piony szkolenia Związku.

3.

Zawodnicy są powoływani imiennie.

4.

Powołanie do kadry następuje po ocenie wyników sportowych danego zawodnika oraz jego postawy wobec
Polskiego Związku Wushu.

5.

Zawodnik spełniający kryteria wynikowe może nie zostać powołany do kadry lub reprezentacji jeśli jego
postawa i działania są sprzeczne ze statutem oraz regulaminami Związku lub szkodzą jego dobru.

6.

Powołanie do kadry wchodzi w życie z dniem podpisania przez zawodnika/opiekuna niniejszego regulaminu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

Ja, niżej podpisany(a) ..............................................................................................,
1. Zapoznałem(am) się z niniejszym regulaminem i akceptuję jego postanowienia.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zawarcia i realizacji umowy
z MSiT dotyczącej dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa na
2015r.

---------------------------------------------(data i czytelny podpis)
Członek Kadry(Reprezentant)/ opiekun prawny osoby niepełnoletniej
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