REGULAMIN
POWOŁYWANIA KADR NARODOWYCH W ŻEGLARSTWIE WYCZYNOWYM

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
kadr
narodowych
w żeglarstwie wyczynowym.

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Kadry narodowe powoływane będą w konkurencjach żeglarstwa wodnego i lodowego objętych
krajowym systemem rywalizacji sportowej.
Składy kadr narodowych, po spełnieniu wymagań określonych odpowiednio w pkt. 2 do pkt. 6,
powoływane będą na okres jednego roku od 1 listopada do 31 października z wyłączeniem
zawodników transferowych (zmieniających klasę, kategorię lub konkurencję), o których mowa
w ppkt. 1.6.1-3, powoływanych na okres dwóch lat (w przypadku przejścia z młodzieżowca do
seniora okres ten wynosi trzy lata).
Podstawą wyłaniania kadr narodowych są:
1) wyniki mistrzostw międzynarodowych i/lub krajowych w cyklu rocznym bezpośrednio
poprzedzającym nominację uzyskane w konkurencjach określonych w załączniku nr 1 do
niniejszego regulaminu; w konkurencjach, w których mistrzostwa międzynarodowe i/lub
krajowe nie odbyły się lub z przyczyn niezależnych nie wystartowała w nich polska
reprezentacja podstawą wyłaniania kadr mogą być wyniki uzyskane w poprzednim cyklu
rocznym,
2) ocena zawodnika dokonana przez trenera głównego klasy w porozumieniu
z trenerem głównym danej kategorii wiekowej na podstawie Indeksu Przygotowania
Startowego (IPS).
Wyniki sportowe rozpatrywane są w kategoriach indywidualnych (nie w relacji państw), a przy
wynikach mistrzostw Europy nie bierze się pod uwagę zawodników spoza Europy.
Składy kadr narodowych podlegają okresowej weryfikacji w trakcie sezonu do 30 czerwca, na
podstawie wniosków trenerów głównych poszczególnych kategorii wiekowych. Wniosek musi
uwzględniać ocenę stopnia realizacji zadań szkoleniowych ujętych w planie rocznym, przy
czym wynik sportowy i frekwencja stanowią podstawowe składowe tej oceny;
Zawodnikiem transferowym określany jest zawodnik, który:
1) kończąc wiek młodzieżowca (lub juniora, jeżeli nie stosuje się kategorii młodzieżowej)
w danej klasie olimpijskiej zgodnie z rocznikami określonymi w przepisach
międzynarodowych legitymuje się wynikiem kwalifikującym do grupy B1 i rozpoczyna
rywalizację w konkurencji seniorów;
2) kończąc wiek juniora w konkurencjach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego
regulaminu legitymuje się wynikiem kwalifikującym do grupy C i rozpoczyna rywalizację
w klasie olimpijskiej,
3) legitymując się wynikiem sportowym zgodnie z pkt. 6 oraz posiadając rekomendację
trenera koordynatora PZŻ ds. dzieci i młodzieży, zmienia konkurencję na poziomie
szkolenia w Akademii Żeglarstwa Regatowego PZŻ (maksymalnie 3 zawodników lub 3
załogi z danej konkurencji, przy czym limit osobowy nie dotyczy klasy Optimist).
Dyrektor sportowy PZŻ na wniosek trenera kadry po rekomendacji trenera koordynatora PZŻ
ds. dzieci i młodzieży lub na wniosek klubu po akceptacji stowarzyszenia właściwej klasy
regatowej oraz trenera koordynatora PZŻ ds. dzieci i młodzieży rekomenduje komisji PZŻ
właściwej ds. sportu do składu kadr narodowych zawodników, którzy nie spełnili wymaganych
kryteriów wynikowych. Dyrektor sportowy PZŻ może również rekomendować odwołanie
zawodników, którzy uzyskają negatywną ocenę realizacji zadań szkoleniowych od trenera
kadry po akceptacji trenera koordynatora PZŻ ds. dzieci i młodzieży lub na wniosek klubu po
akceptacji stowarzyszenia właściwej klasy regatowej oraz trenera koordynatora PZŻ ds. dzieci
i młodzieży lub naruszają obowiązujące regulaminy i zarządzenia PZŻ.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.
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Wnioski, o których mowa w ppkt. 1.7. muszą zawierać ocenę zawodnika w grupach KNJ
określoną w ppkt. 1.3.2. Wzory wniosków stanowią załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
1.9. Warunkiem otrzymania nominacji do kadry narodowej jest potwierdzenie woli członkostwa
w kadrze przez nominowanego zawodnika. Wszyscy nominowani zawodnicy otrzymają
niezbędne do tego dokumenty drogą mailową, z wymaganiem potwierdzenia w ciągu 14 dni od
daty otrzymania listu elektronicznego.
1.8.

2.

KADRA NARODOWA SENIORÓW – KONKURENCJE OLIMPIJSKIE

2.1.

Kwalifikacja zawodnika do określonej grupy szkolenia następuje na podstawie kryterium
kwalifikacji zawodników do grup szkolenia olimpijskiego w sportach letnich zamieszczonego
w Programie przygotowań do IO oraz MŚ i ME wraz z katalogiem kosztów opublikowanym dn.
8 grudnia 2020 r. przez Ministerstwo Sportu. Weryfikacja grup szkoleniowych nastąpi po
opublikowaniu nowych kryteriów kwalifikacji na kolejny rok i musi być zgodna i aktualna
z wytycznymi ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
Grupa A1:
Nazwa regat
Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 w 2021 r.
Mistrzostwa Świata 2019, 2020 lub 2021
Grupa A2:
Nazwa regat
Igrzyska Olimpijskie RIO 2016*
Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 w 2021 r.
Mistrzostwa Świata 2019, 2020 i 2021
*

Zajęte miejsce
1-3
1-3
Zajęte miejsce
4-8
4-8

dotyczy zawodników kadry narodowej, którzy od 2016 r. osiągnęli wyniki sportowe w sportach i
konkurencjach objętych programem letnich igrzysk olimpijskich.

Grupa B1:
Nazwa regat
ME 2019, 2020 lub 2021
MMŚ 2019, 2020 lub 2021
MŚJ 2019, 2020 lub 2021
MME 2019, 2020 lub 2021

Zajęte miejsce
1-8
1-3
1-3
1-3
inni zawodnicy rekomendowani przez
Zespół Metodyczny i zaakceptowani przez dyrektora
Departamentu Sportu Wyczynowego MKDNiS na
wniosek dyrektora sportowego PZŻ

Grupa B2:
Nazwa regat
MEJ 2019, 2020 lub 2021
inne

Zajęte miejsce
1-3
inni zawodnicy wytypowani zgodnie z ppkt. 1.7. i 1.8.

3.

KADRA NARODOWA – KONKURENCJE NIEOLIMPIJSKIE

3.1.

Zawodników w maksymalnie trzech konkurencjach nieolimpijskich do kadry narodowej na
kolejny rok powołuje w drodze zarządzenia dyrektor sportowy PZŻ.
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4.

KADRA NARODOWA MŁODZIEŻY I JUNIORÓW
MŁODZIEŻ - „OLIMPIJSKIE NADZIEJE”
Grupa B1
Za wyniki sportowe w konkurencjach olimpijskich
1 MŚMł
miejsca 1-3
Grupa B2
Za wyniki sportowe w konkurencjach olimpijskich
1 MEMł
miejsca 1-3
Grupa C1
Za wyniki sportowe w konkurencjach olimpijskich lub zmieniający klasę lub kategorię
1 MŚMł, MŚJ
miejsca 4-15 (nie dalej niż 25% stawki sklasyfikowanych)
2 MEMł, MEJ
miejsca 4-10 (nie dalej niż 20% stawki sklasyfikowanych)
3 inne
zawodnicy transferowi i na wniosek
JUNIORZY
Grupa C1 – „MŁODY MISTRZ”
Za wyniki sportowe w kategorii U19 w konkurencjach uczestniczących w MŚJ WS oraz ILCA7
(Laser):
1 MŚ WS
miejsca 1-6
2 MŚJ
miejsca 1-6 (nie dalej niż 25% stawki sklasyfikowanych)
3 MEJ
miejsca 1-3 (nie dalej niż 20% stawki sklasyfikowanych)
Grupa C2 – „TALENT”
Za wyniki sportowe w kategorii U19 w konkurencjach uczestniczących w MŚJ WS oraz ILCA7
(Laser):
1 MŚJ WS
7-12 (nie dalej niż 25% sklasyfikowanych)
2 MSJ
7-15 (miejsca nie dalej niż 25% sklasyfikowanych)
3 MEJ
4-10 (miejsca nie dalej niż 20% sklasyfikowanych)
Grupa C2 – „WNIOSKI MOSŻ”
Do Kadry Narodowej Juniorów Młodzieżowego Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego PZŻ
powoływani mogą być zawodnicy perspektywiczni na wniosek trenera Kadry Narodowej
Juniorów Młodzieżowego Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego PZŻ, zaakceptowani przez trenera
koordynatora PZŻ ds. dzieci i młodzieży.

4.1.

Członkowie Kadry Narodowej Juniorów MOSŻ PZŻ (Młodzieżowy Ośrodek Szkolenia
Żeglarskiego PZŻ) powoływani są na wniosek trenerów Kadry Narodowej Juniorów MOSŻ PZŻ
(wzory wniosków stanowią załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) po spełnieniu
następujących warunków:
1) uzyskanie znaczącego wyniku międzynarodowego lub miejsca co najmniej 1-5
w mistrzostwach Polski klas ujętych w Krajowym Systemie Rywalizacji Sportowej,
2) spełnieniu warunków antropometrycznych w zakresie optymalnym dla danej klasy,
3) przedstawieniu wyników IPS na poziomie zaakceptowanym przez trenera ośrodka i trenera
koordynatora ds. dzieci i młodzieży, testy sprawnościowe do IPS powinien przeprowadzić
trener przygotowania motorycznego PZŻ,
4) akceptacji przez trenera ośrodka przedstawionych planów dotyczących edukacji i kariery
sportowej,
5) w klasach dwuosobowych jest możliwość złożenia wniosku o zawodnika, który nie uzyskał
wymaganego regulaminem wyniku sportowego ale spełnia wymagania fizyczne i ma pełnić
rolę członka załogi.
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4.2.

Członkowie Kadry Narodowej Juniorów MOSŻ PZŻ podlegają okresowej weryfikacji,
a warunkiem dotyczącym przedłużenia okresu przynależności do kadry narodowej na kolejny
rok jest:
1) przystąpienie do prób sprawności fizycznej na początku (do 30 kwietnia) i na koniec (do
30 września lub po mistrzostwach Polski w zależności od tego co nastąpi później) sezonu
oraz uzyskanie pozytywnej opinii trenerów przygotowania motorycznego PZŻ,
2) realizacja zadań szkoleniowych potwierdzona wynikami wskazanymi na dany rok jako cele
oraz pozytywna opinia trenera Kadry Narodowej Juniorów i trenera koordynatora PZŻ ds.
dzieci i młodzieży,
3) spełnienie warunków antropometrycznych określonych dla danej klasy,
4) uzyskanie wyników IPS na poziomie zaakceptowanym przez trenera ośrodka i trenera
koordynatora ds. dzieci i młodzieży, testy sprawnościowe do IPS powinien przeprowadzić
trener przygotowania motorycznego PZŻ.

5.

KADRA NARODOWA JUNIORÓW MŁODSZYCH
Grupa C2 – „TALENT”
Za wyniki sportowe w konkurencjach juniora młodszego (U16) w klasach Optimist, Techno
293, ILCA4 (Laser 4.7), A’s (Kite Arrows):
1
MŚJ, MEJ
1-8 (Optimist MŚJ m. 1-12, MEJ m. 1-6)
Za wyniki sportowe w konkurencjach juniora młodszego (U17) w klasach LAR, 420, 29er,
iQFOiL:
2
MŚJ, MEJ
1-3 (miejsca nie dalej niż 20% sklasyfikowanych)

5.1.

Zawodnicy grupy „Talent” podlegają weryfikacji zgodnie z ppkt. 1.5., a warunkiem dotyczącym
przedłużenia okresu przynależności do kadry narodowej jest:
1) przystąpienie do prób sprawności fizycznej na początku (listopad – grudzień) i na koniec
(kwiecień – maj) okresu przygotowawczego oraz uzyskanie pozytywnej opinii trenerów
przygotowania motorycznego PZŻ;
2) uzyskanie w kolejnym roku nie gorszego wyniku wg powyższych wytycznych lub,
w przypadku zawodników transferowych, spełnienie warunku określonego w ppkt. 1.6.3.

6.

KADRA NARODOWA JUNIORÓW - AKADEMIA ŻEGLARSTWA REGATOWEGO PZŻ
W KLASACH: ILCA 7 (LASER STANDARD), ILCA 6 (LASER RADIAL), iQFOiL, 420, 29ER,
FORMUŁA KITE, NACRA 15, OPTIMIST, ILCA 4 (LASER 4.7), TECHNO 293 OD 7.8,
FORMULA WINDSURFING FOIL
Grupa D1
Za wynik w konkurencjach juniorów (U19) uczestniczących w MŚJ WS oraz ILCA7 (Laser)e:
1 MPJ
1-3 (miejsca nie dalej niż 35% sklasyfikowanych)
Za wynik w konkurencjach juniorów młodszych (U17) w klasach ILCA 6 (Laser Radial), 420,
29er, Techno 293, Formula Kite, iQFOiL i Formula Windsurfing Foil:
1 MPJmł / OOM 1
zawodnicy transferowi za wynik 1-3 OOM w klasach Techno 293,
Optimist, ILCA 4 (Laser 4.7) oraz 1 m. OOM w klasie l’Equipe,
dyrektor sportowy PZŻ może również rekomendować powołanie do
2 inne
kadry narodowej zawodników będących w rankingu powyższych klas
na miejscach 1-3, a także medalistów OOM i MPJmł z klas Cadet,
l’Equipe, Twin tip, Hobie 16, O’pen Skiff zgodnie z pkt. 1.7.
Grupa D2
Za wynik w konkurencjach juniorów młodszych (U16) w klasach Optimist, Techno 293, ILCA
4 (Laser 4.7):
1 OOM
1-3
Ranking na
w kolejności zajętych miejsc do limitu po 6 zawodników w konkurencji
2
dzień 30.09*
dziewcząt i chłopców pozostających w rywalizacji w każdej klasie.
* lub dzień zakończenia rankingu za dany sezon
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6.1.

Jako członek KN Akademii PZŻ zawodnik podlega okresowej weryfikacji, a warunkiem
przedłużenia przynależności na kolejny okres jest przystąpienie do prób sprawności fizycznej
na początku (listopad-grudzień) i końcu (kwiecień-maj) okresu przygotowawczego oraz
uzyskanie pozytywnej opinii trenerów przygotowania motorycznego PZŻ.

7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.

Wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu posiada Zarząd PZŻ.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu powoływania kadr narodowych w żeglarstwie wyczynowym

KONKURENCJE SPORTOWE,
W KTÓRYCH POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI POWOŁUJE KADRĘ NARODOWĄ

KADRA

Kadra Narodowa Młodzieży
Kadra Narodowa Seniorów

KLASY

GRUPA

A1

A2

B1

Kadra Narodowa Juniorów
B2

C1

AKADEMIA ŻR PZŻ

C2

IQFoil K i M
ILCA 7
ILCA 6 K
470 mikst
49er
49erFX
NACRA-17
mikst
FORMULA KITE
KiM

ILCA 6 K i M
iQFOiL K I M
ILCA 7
29er K i M
420 K i M
NACRA 15
Formuła Kite
KiM
IQFoil K i M
Formula
Windsurfing Foil
LAR K i M
29er K i M
420 K i M
TECHNO 293 z
żaglem OD 7,8
m2
IQFoil K i M
Formula
Windsurfing Foil
Formula Kite
KiM
A’s (Kite Arrows)
OPTIMIST K i M
LAS 4.7 K I M
TECHNO 293
OD 6,8 m2 K i M

D2

D1

REGATY
IOl

1-3

4-8

x

x

x

x

x

x

MSS

1-3

4-8

x

x

x

x

x

x

MES

x

x

1-8

x

x

x

x

x

inne

x

x

Zawodnicy
rekomendowa
ni na wniosek

Zawodnicy
rekomendowa
ni na wniosek

x

x

x

x

MSMł

x

x

x

4-15
i 25%

x

x

x

MEMł

x

x

x

4-10
i 20%

x

x

x

inne

x

x

x

x

zawodnicy
transferow
i oraz na
wniosek

x

x

x

MSJ WS

x

x

x

x

1-3

4-8
i 25%

x

x

MSJ

x

x

x

x

1-6
i 25%

7-15
i 25 %

x

x

MEJ

x

x

x

x

1-3
i 20%

4-10
i 20%

x

x

MPJ

x

x

x

x

x

x

1-3
i 35%
oraz na
wniosek

x

MSJ
MEJ

x

x

x

x

x

1-3
i 20%

x

x

x

1-3

1-3

MPJmł/OOM

x

x

x

x

x

x

1
oraz
zawodnicy
transferowi

MSJ
MEJ

x

x

x

x

x

1-8

x

x

MPJmł/OOM
/ Ranking

x

x

x

x

x

x

x

1-3
oraz
ranking
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Załącznik nr 2
do Regulaminu powoływania kadr narodowych w żeglarstwie wyczynowym

WNIOSEK O POWOŁANIE DO KADRY NARODOWEJ NA SEZON ………….
Wnioskujący: trener kadry (imię i nazwisko)
lub przedstawiciel klubu zgodnie ze statutem
klubu (imię i nazwisko, funkcja):
podpis przedstawiciela stowarzyszenia
właściwej klasy
(w przypadku, gdy wnioskującym jest klub):
podpis trenera koordynatora PZŻ
ds. dzieci i młodzieży
Zawodnik (Imię i nazwisko/data ur.)
Proponowana grupa szkolenia:
Przynależność klubowa:
Trener klubowy:
Numer licencji zawodniczej:
Ocena IPS
Wyniki sportowe w minionym roku
(MŚ, ME, MP)
Realizacja szkolenia w minionym roku w %
Wzrost, masa ciała:
Wyniki testów motorycznych*:
Uzasadnienie merytoryczne
Perspektywy rozwoju, cele szkoleniowe,
zadania wynikowe

*

ocena ogólna na tle innych zawodników kadry w skali (powyżej, na poziomie, poniżej) z jednoczesnym wskazaniem
indywidualnie najsłabszego elementu podlegającemu kontroli (np. gibkość, wydol. tlenowa).

miejscowość, data

podpis wnioskodawcy
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