Regulamin powoływania do kadry narodowej i reprezentacji Polski
parakajakarzy na lata 2017-2020
§1
Podstawy prawne. Ustawa z dnia 29 czerwca 2010 r. o Sporcie i Statut Polskiego Związku
Kajakowego.
§2
Postanowienia ogólne.
1. Kadrę narodową powołuje się na okres jednego roku, z możliwością dokonywania korekt
na podstawie postanowień wynikających z niniejszego regulaminu, na wniosek
koordynatora parakajakarstwa.
2. Listy kadry narodowej corocznie przedstawiane będą w formie załącznika do regulaminu.
3. W przypadku niedopełnienia podstawowych obowiązków, zawodnik będzie skreślony
przez Zarząd PZKaj. ze składu kadry narodowej.
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Podstawowe obowiązki zawodnika to:
Reprezentowanie kraju w międzynarodowych zawodach sportowych,
Aktywny udział w procesie szkolenia i we współzawodnictwie sportowym,
Poddawanie się obowiązkowym badaniom lekarskim, diagnostycznym i testom
antydopingowym,
Przestrzeganie regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej,
Udostępnienie, na zasadach wyłączności oraz wyrażenie zgody na rozpowszechnienie,
swojego wizerunku w stroju reprezentacji kraju w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy
z 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pośrednich,
Członek kadry narodowej ma obowiązek uczestnictwa w Mistrzostwach Polski
w Parakajakarstwie. Z udziału we wcześniej wspomnianych zawodach może zwolnić
jedynie lekarz kadry narodowej.
Kluby sportowe z chwilą powołania zawodnika do kadry narodowej, obowiązane są
umożliwić mu uczestniczenie w jej przygotowaniach do udziału w międzynarodowych
zawodach.
Posiadanie ważnej licencji zawodniczej.

§4
Zobowiązania Polskiego Związku Kajakowego:
1. Organizuje i ustala zasady współzawodnictwa sportowego w celu wyłonienia członków
kadry narodowej.
2. Umożliwia przygotowanie i zgłasza reprezentację narodową do udziału
w międzynarodowym współzawodnictwie.
3. Zapewnia opiekę szkoleniową i medyczną zawodnikom kadry narodowej w czasie akcji
szkoleniowych PZKaj.
4. Ubezpiecza członków kadry narodowej od następstw nieszczęśliwych wypadków
w związku z uprawianiem kajakarstwa.
5. Wnioskuje do Ministra Sportu i Turystyki o przyznanie stypendium sportowego oraz
nagród.
6. Rozstrzyga spory i konflikty oraz udziela wyjaśnień.

§5
Zasady szczegółowe:
Do kadry narodowej powołuje się zawodników na podstawie poziomu sportowego zgodnie
z zasadami wynikającymi z załącznika do regulaminu na dany rok.
Organizację współzawodnictwa sportowego w parakajakarstwie regulują przepisy „ICF
Paracanoe Competition Rules” i “ICF Paracanoe Classification Rules & Regulations”.
§6
Postanowienia końcowe:
1. Warunkiem udziału w kwalifikacjach do kadry narodowej jest posiadanie licencji
zawodniczej i ważnych badań sportowo – lekarskich.

Zatwierdzony w dniu 26.01.2017 r.

