Regulamin powołania do Kadry Narodowej PZKFITS
§1. Zasady powołania do Kadry Narodowej:
1. Skład Kadry Narodowej zatwierdza Zarząd PZKFITS na wniosek trenera kadry w odpowiedniej
dyscyplinie sportowej.
2. Kadrę Narodową powołuje się na okres od 1 stycznia do 31 grudnia.
3. Skład Kadry Narodowej może być aktualizowany w ciągu roku na wniosek trenera kadry na
podstawie wyników uzyskanych na zawodach i realizacji planów szkoleniowych przez
zawodników.
4. Skład Kadry Narodowej powołuje się w następujących dyscyplinach:
a) Kulturystyka;
b) Fitness;
c) Trójbój siłowy ( w tym wyciskanie leżąc)
5. Do Kadry Narodowej mogą zostać powołani zawodnicy reprezentujący wysoki poziom
sportowy i nienaganną postawę moralną.
6. Do Kadry Narodowej w trójboju siłowym lub wyciskaniu leżąc mogą być powołani zawodnicy,
którzy uzyskali wyniki na poziomie co najmniej I klasy sportowej – seniorzy; III klasy
sportowej – juniorzy.
7. Do Kadry Narodowej nie mogą zostać powołani zawodnicy, którzy odbywają karę
dyskwalifikacji lub tymczasowego zawieszenia nałożonej przez PZKFITS, POLADA, IFBB, IPF,
EBFF, EPF.
8. Zawodnik, który został ukarany karą zawieszenia zostaje usunięty z listy członków Kadry
Narodowej.
§2. Zawodnicy Kadry Narodowej zobowiązani są do:
1. Przestrzegania regulaminów PZKFITS.
2. Informowania trenera kadry narodowej o wszelkich sytuacjach mających wpływ na realizację
planu szkoleniowego lub udziału w zawodach.
3. Posiadania ważnej licencji PZKFITS.
4. Posiadania zaświadczenia lekarskiego lub książeczki sportowo-lekarskiej z aktualnym
orzeczeniem o zdolności do uprawiania:
a) Kulturystki;
b) Fitness;
c) Trójboju siłowego.
5. Zawodnik ma obowiązek przesłać kopię dokumentów o których mowa w §2 ust 4 do biura
Związku w formie elektronicznej.
§3. Zawodnicy będący członkami Kadry Narodowej mogą otrzymać:
1. Stypendia sportowe (zgodnie z aktualnymi przepisami).
2. Nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe (zgodnie z aktualnymi przepisami).
3. Dofinansowanie do udziału w akcjach szkoleniowych (w ramach środków finansowych w tym
otrzymanych z budżetu Państwa).

§4. Zasady powołania do reprezentacji:
1. Do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe rangi mistrzostw Europy, świata mogą
być powołani zawodnicy, którzy są członkami kadry narodowej i aktualnie prezentują wysoki
poziom sportowy.
2. Skład reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe wymienione w §1 ust 1 proponuje
trener kadry w odpowiedniej dyscyplinie sportu biorąc pod uwagę takie czynniki jak:
a) Miejsce wywalczone na zawodach eliminacyjnych.
b) Aktualna forma startowa zawodnika.
c) Realne możliwości poprawy tej formy do czasu startu w danej imprezie międzynarodowej.
d) Dotychczasowe osiągnięcia zawodnika na arenie międzynarodowej i jego szanse w
rywalizacji w przewidzianej dla niego kategorii startowej, którą ustala trener Kadry
Narodowej w danej dyscyplinie sportu.
e) Historia dotychczasowych startów zawodniczki lub zawodnika pod kątem przebytych
badań antydopingowych.
f) Realizacja programów treningowych i żywieniowych ustalonych przez trenera Kadry
Narodowej.
g) Możliwości finansowe PZKFiTS, jeśli chodzi o udział Reprezentacji Polski w danej imprezie
międzynarodowej.
3. Ostateczny skład reprezentacji, której wyjazd jest finansowany ze środków PZKFITS jak i tej
udającej się na koszt własny zatwierdza Zarząd lub Prezydium PZKFITS na wniosek trenera
kadry w odpowiedniej dyscyplinie sportu.
4. Zawodnik powołany do reprezentacji ma obowiązek powiadomić trenera kadry narodowej o
wszelkich przeciwnościach, mogących:
a) Uniemożliwić wyjazd za granicę.
b) Uniemożliwić osiągnięcie szczytowej formy startowej na docelowej imprezie
międzynarodowej (choroba lub stan przed chorobowy, odnawiająca się lub istniejąca
kontuzja, brak środków finansowych na kontynuowanie przygotowań itp.).
c) Doprowadzić do dyskwalifikacji zawodnika na docelowej imprezie międzynarodowej
(zażycie preparatów lub lekarstw znajdujących się na liście środków zabronionych przez
WADA lub wymagających wcześniejszego wystąpienia o zezwolenie TUE [wyłączenie dla
celów terapeutycznych]).

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd dn. 03.02.2018r.

