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REGULAMIN 

POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ ŻEGLARZY NIEPEŁOSPRAWNYCH 
 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Polski Związek 
Żeglarski, zwany dalej PZŻ, przyjmuje poniższe zasady powoływania Kadry Narodowej 
Żeglarzy Niepełnosprawnych. 
 
 
1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1.1. Podstawowy skład Kadry Narodowej Żeglarzy Niepełnosprawnych powoływany będzie 

na okres jednego roku od 1 listopada do 31 października.  
1.2. Podstawą wyłaniania Kadry Narodowej Żeglarzy Niepełnosprawnych są: 

a)  wyniki mistrzostw międzynarodowych, mistrzostw Polski w cyklu rocznym 
bezpośrednio poprzedzającym nominację, 

b)  ocena zawodnika dokonana przez trenera głównego klasy w porozumieniu  
z trenerem głównym kadry narodowej seniorów na podstawie Indeksu 
Przygotowania Startowego (IPS), obejmującego kryteria podstawowe: stan 
zdrowia, wynik sportowy i realizacja zadań szkoleniowych (frekwencja). 

1.3. Wyniki sportowe rozpatrywane są w kategoriach indywidualnych (nie w relacji państw), 
a przy wynikach mistrzostw Europy nie bierze się pod uwagę zawodników spoza 
Europy. 

1.4.  Skład Kadry Narodowej Żeglarzy Niepełnosprawnych podlega okresowej weryfikacji 
w trakcie sezonu (do 30.06) na podstawie zaakceptowanego przez trenera głównego 
Kadry Narodowej Seniorów PZŻ pisemnego wniosku trenera kadry. Wniosek musi 
uwzględniać ocenę stopnia realizacji zadań szkoleniowych ujętych w planie rocznym, 
przy czym wynik sportowy i frekwencja stanowią podstawowe składowe tej oceny. 

1.5. Dyrektor Sportowy PZŻ na wniosek trenera głównego Kadry Narodowej Seniorów PZŻ 
może powołać do składu Kadry Narodowej Żeglarzy Niepełnosprawnych zawodników, 
którzy nie spełnili wymaganych kryteriów wynikowych oraz odwołać zawodników, 
którzy uzyskają negatywną ocenę realizacji zadań szkoleniowych lub naruszają 
obowiązujące regulaminy i zarządzenia PZŻ.  

1.6. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1.5. musi zawierać ocenę zawodnika dokonaną na 
podstawie Indeksu Przygotowania Startowego (IPS), określonego w punkcie 1.2.b. 

1.7. Dyrektor Sportowy PZŻ na wniosek trenera głównego Kadry Narodowej Seniorów PZŻ 
może wstrzymać dofinansowanie programu w przypadku rozpadu załogi w klasach 
dwuosobowych. 

 
2.  KADRA NARODOWA ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH – KRYTERIA 

WYNIKOWE 
 

Nazwa regat Zajęte miejsce 

Igrzyska Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy 1-8 

Mistrzostwa Polski 1-6 

 


