REGULAMIN
POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ ON
ORAZ ZASAD I WARUNKÓW REPREZENTOWANIA BARW NARODOWYCH
1.
2.
3.

4.
5.

I. SKŁAD KADRY
Ustala się w składzie kadry narodowej osób niepełnosprawnych maksymalną liczbę członków
do 3.
Członkiem kadry narodowej ON może być każda osoba spelniająca kryteria dla osoby
niepełnosprawnej zgodnie z (Dz.U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
Członkiem kadry narodowej ON reprezentującym Polskę na Mistrzostwach Europy i
Mistrzostwach Świata może zostać tylko osoba która w orzeczeniu o stopniu
niepełnosprawności w punkcie określającym niezbędne zaopatrzenie w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze – ma wymieniony „wózek inwalidzki”.
Zarząd PZBil może nie obsadzać wszystkich miejsc w kadrze, jeżeli wyniki sportowe i postawa
zawodnika nie kwalifikują go do kadry.
Zawodnik może zrezygnować z członkostwa w kadrze.

II. ZASADY POWOŁANIA KADRY
1. Kadrę osób niepełnosprawnych powołuje się na początku każdego roku kalendarzowego na
podstawie rankingu Polski sezonu ubiegłego.
2. Po powołaniu do kadry narodowej zawodnik otrzymuje deklarację z Polskiego Związku
Bilardowego, którą po podpisaniu jest zobowiązany do przesłania na adres biura PZBil w
terminie 7 dni.
3. W wypadku z rezygnacji z członkostwa w Kadrze zawodnik winien odesłać deklarację wraz
z oświadczeniem o swojej decyzji.
III. KRYTERIA POWOŁYWANIA KADRY
1. Awans do kadry narodowej uzyskują zawodnicy:
a. aktualni medaliści mistrzostw Świata lub Europy ON,
b. mistrz Polski ON w każdej odmianie ,
c. zwycięzca rankingu Polski ON,
2. Powołani przez Zarząd Związku na wniosek Komisji Sportowej ON oraz trenera kadry ON
który uwzględnia łączne oceny:
a. - rezultatów sportowych w mistrzostwach Polski, turniejach międzynarodowych i
krajowych
b. - aktualnego rankingu,
c. - przydatności do reprezentacji (wiek, pozytywne cechy psychofizyczne),
d. - perspektyw rozwojowych (wiek, progresja wyników, jakość i objętość pracy
treningowej).
IV. STATUS CZŁONKA KADRY
1. Członkiem kadry narodowej ON może być osoba która:
a. zachowuje godność reprezentanta Polski oraz przestrzega regulaminów i uchwał PZBil,
b. dąży stale do uzyskiwania jak najlepszych wyników sportowych angażując w to swoje
c. umiejętności doskonalone przez system szkolenia,
d. zna niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
e. jest członkiem Klubu Sportowego posiadającego aktualną licencję PZBil
2. Członek kadry narodowej zobowiązany jest do:
a. corocznego udziału w zawodach z cyklu indywidualnych mistrzostw Polski ON,
b. udziału, zgodnie z powołaniem, na wszystkie zawody rangi mistrzostw świata, Europy,
meczach reprezentacji i innych gdzie występuje jako reprezentant Polski,

c.
d.
e.
f.
g.
h.

udziału w turniejach kadry oraz centralnych zgrupowaniach szkoleniowych,
udziału w minimum 50% rankingowych turniejach ”Grand Prix Polski ON”
realizowania indywidualnego planu szkoleniowego uzgodnionego z trenerem kadry,
nienagannego trybu życia i wzorowej postawy sportowej na zawodach i zgrupowaniach,
przestrzegania zakazu używania środków niedozwolonych przez przepisy sportowe,
posiadania aktualnego potwierdzenia lekarskiego (od lekarza medycyny sportowej)
upoważniającego do treningów i udziału w zawodach,
i. używania stroju z napisami i oznaczeniami zatwierdzonymi przez Związek,
j. rozwiązywania wszelkich problemów wyłącznie z trenerem kadry lub przedstawicielem
Zarządu Związku,
k. posiadania licencji i karty prawa do gry.

3. Członek kadry narodowej ma prawo do:
a. ustalania z trenerem kadry indywidualnych startów i szkolenia,
b. opieki szkoleniowej i medycznej,
c. wyposażenia w strój reprezentanta Polski, zgodnie z obowiązującymi w Związku normami,
d. ubezpieczenia przez Związek w okresie: zawodów, zgrupowań i związanych z tym dojazdów,
e. rezygnacji z udziału w kadrze zgłoszonej Zarządowi natychmiast po podjęciu takiej decyzji.
4.
Zawodnicy kadry narodowej, którzy zdobyli medal w mistrzostwach świata lub Europy ON
mogą otrzymywać stypendia sportowe oraz nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.
Stypendia sportowe i nagrody są przyznawane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na wniosek
PZBil, zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Resortu w sprawie zasad i trybu przyznawania,
wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i
olimpijskiej oraz aktualnym rozporządzeniem Resortu w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości
nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym, wraz ze szczegółowych zasadami i trybem ich przyznawania. Stypendia są wypłacane do
końca roku kalendarzowego w którym zostały one przyznane.
5.
Zawodnicy kadry narodowej ON są w pierwszej kolejności brani pod uwagę do reprezentacji
kraju na indywidualne i drużynowe mistrzostwa świata i Europy ON.
6.
Nieprzestrzeganie przez zawodnika statusu członka kadry narodowej może skutkować
zastosowaniem wobec niego odpowiednich sankcji, włącznie ze skreśleniem z kadry.
V. NOMINACJE DO REPREZENTACJI NARODOWEJ
1. Indywidualne o mistrzostwo Europy osób na wózkach inwalidzkich
a. Nominacje do reprezentacji kraju w rozgrywkach drużynowych i indywidualnych
otrzymują zawodnicy którzy są członkami kadry narodowej i zostaną wytypowani
przez selekcjonera do udziału w zawodach.
b. Ilość reprezentantów zależy od limitów miejsc przyznanych przez Europejską
Federację Bilardową i możliwości finansowe Związku.
2. Indywidualne i drużynowe mistrzostwa świata osób na wózkach inwalidzkich.
a. Nominacje określa EPBF imiennie dla zawodników za wyniki w mistrzostwach Europy i
turniejach kwalifikacyjnych.
b. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych wyłącznie bardzo dobrymi wynikami
sportowymi i przyznaniem dodatkowych miejsc, nominacje mogą otrzymać inni
zawodnicy na wniosek trenera kadry narodowej ON po otrzymaniu dodatkowego
miejsca od organizatora.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nominacje wszystkich reprezentantów Polski ON wymagają zatwierdzenia przez Zarząd PZBil.
2. Nominacja zawodnika na mistrzostwa świata i Europy nie jest równoznaczna z
finansowaniem
3. przez PZBil jego udziału w tych mistrzostwach.
4. Uprawnienia otrzymane na dany rok nie są przenoszone na następny.

