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Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 11.01.2019 r. nr 205/2019/XIII, zmieniony Uchwałą z dnia 28.06.2019 r. nr
246/2019/XIII.

Regulamin powoływania Kadry Narodowej PZBad
1. Polski Związek Badmintona powołuje kadrę narodową.
2. Skład kadry narodowej na dane półrocze (01.01.-30.06.; 01.07.-31.12.) zatwierdza Zarząd PZBad
na wniosek trenerów kadry narodowej.
3. Kadra narodowa może być podzielona na grupy, stosownie do potrzeb szkoleniowych dla przygotowania reprezentacji do zawodów głównych, w szczególności:
• Elity (Seniorów)
• Juniorów
• Młodzieżowa [wykreślono]
• Juniorów Młodszych
• Młodzików
4. Szczegółowa liczba zawodników kadry narodowej danej grupy wynika z potrzeb
szkoleniowych i możliwości finansowych.
5. Kryteria naboru do kadry narodowej:
• Pozytywne wyniki badań lekarskich,
• Deklaracja uczestnictwa w procesie szkoleniowym,
• Kadra Elity - selekcja trenera głównego kadry narodowej, Kadra Narodowa Juniorów - finaliści
Mistrzostw Polski oraz selekcja trenera koordynatora kadr juniorskich lub trenerów poszczególnych kategorii wiekowych.
6. W danym półroczu skład kadry narodowej może być uzupełniony na podstawie uchwały Zarządu
PZBad na wniosek trenera głównego kadry narodowej, trenera koordynatora kadr juniorskich lub
trenerów poszczególnych kategorii wiekowych.
7. W danym półroczu skład kadry może być zmniejszony wskutek uprawomocnienia się decyzji
dyscyplinarnej o usunięciu z kadry.
8. PZBad informuje zainteresowanego o powołaniu do kadry narodowej.
9. Niniejszy regulamin zatwierdzony uchwałą Zarząd PZBad nr 205/2019/XIII w dniu
11.01.2019r.. wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KADRY NARODOWEJ
Członkowie kadry narodowej mają prawo do:
1. Szczegółowej informacji o planowanych akcjach szkoleniowych, tj. zgrupowaniach, badaniach,
turniejach w kraju i za granicą z ich udziałem.
2. Właściwej opieki ze strony osób prowadzących proces szkoleniowy, w tym kierowników zgrupowań i ekip wyjeżdżających za granicę, trenerów i ich asystentów, lekarzy, masażystów, psychologów itd.
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3. Korzystania z odpowiednich warunków socjalnych, w tym zakwaterowania, wyżywienia podczas
akcji szkoleniowych.
4. Korzystania z niezbędnego sprzętu na zgrupowaniach.
5. Otrzymania osobistego wyposażenia w sprzęt i ubiory zgodnie z obowiązującymi normami.
6. Otrzymania należnej premii finansowej za osiągnięte wyniki sportowe.
7. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Członkowie kadry narodowej są zobowiązani do:
1. Posiadania: licencji zawodnika, ważnego paszportu, książeczki sportowo - lekarskiej
z aktualnymi badaniami,
2. Aktywnego uczestnictwa w procesie szkoleniowym, w tym: zaangażowanego udziału w treningi,
wykonywania zaleceń trenera kadry, wykonywania poleceń innych osób funkcyjnych biorących
udział w akcjach szkoleniowych, startów w wyznaczonych turniejach krajowych i zagranicznych.
3. Przestrzegania powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisów obowiązujących w dziedzinie kultury fizycznej, w tym przepisów Polskiego Związku Badmintona.
4. Poddawania się obowiązkowym testom sprawnościowym, badaniom lekarskim
i antydopingowym.
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, w tym: noszenia stroju reprezentacji, dbania o zewnętrzny wizerunek
kadry narodowej
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