
Regulamin MZKaj
Kadry Wojewódzkiej Młodzików, 

Juniorów Młodszych, Juniorów
 w Kajakarstwie Klasycznym na rok 2017 

I. Postanowienia ogólne.

1. Szkolenie sportowe w Kadrze Wojewódzkiej ma za zadanie stworzenie optymalnych warunków

najlepszym zawodnikom w województwie w celu uzyskania awansu do reprezentacji Polski.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich zawodników zakwalifikowanych do Kadry

Wojewódzkiej Młodzików (KWM), Kadry Wojewódzkiej Juniorów Młodszych (KWJm) , Kadry

Wojewódzkiej Juniorów KWJ, biorących udział w akcjach (zgrupowaniach, zawodach i konsulta-

cjach)                  organizowanych przez MZKaj, PZKaj, MZSKF lub inne organizacje.

3. We wszystkich sprawach dotyczących akcji Kadr Wojewódzkich  należy komunikować się

z Trenerem Koordynatorem (TK).

4. Lista osób zakwalifikowanych do Kadry Wojewódzkiej i kalendarz akcji KW zamieszczany jest na

stronie www.mzkaj.pl.

II. Zasady powoływania.

1. Liczebność kadry określają przepisy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz wytyczne Małopolskiego

Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej.

2. Skład Kadry Wojewódzkiej ustalany jest na podstawie  wyników uzyskanych w Konsultacjach

Kadry Wojewódzkiej.

3. Roczniki

- młodzicy 12-14 lat

- juniorzy młodsi 15-16 lat

- juniorzy 17-18 lat

3. KW powołuje Małopolski Związek Kajakowy. MZKaj może tworzyć rezerwy KW.

Zawodnik powołany do rezerwy może zostać powołany na akcję szkoleniową w miejsce  zawodnika

z podstawowej listy niemogącego uczestniczyć w akcji lub gdy warunki finansowe umożliwiają

zwiększenie listy osób uczestniczących w szkoleniu.

4. Do Kadry powołuje się zawodników będących członkami Klubu zarejestrowanego w Małopolskim

Związku Kajakowym, wypełniającego statutowe obowiązki.

5. O powołaniu na akcję szkoleniową TK informuje trenera klubowego zawodnika, który potwierdza

jego udział w akcji lub o ewentualnej rezygnacji i jej powodzie.

6. Zawodnik powołany na akcję ma prawo do korzystania z noclegów, wyżywienia, transportu,

ubezpieczenia, opieki trenerskiej i medycznej, obiektów sportowych, sprzętu sportowego

w zakresie planowanym na dana akcję szkoleniową.

7. Powołanie do KW następuje po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd MZKaj na wniosek TK.

http://www.mzkaj.pl/


III. Obowiązki członka kadry.

1. Członek kadry ma obowiązek:

- posiadania ważnej licencji zawodniczej i aktualnych badań lekarskich przeprowadzonych przez

lekarza sportowego. Skan badań trenerzy klubowi przesyłają do TK na 10 dni przed każdą akcją.

- przestrzegania regulaminów poszczególnych akcji

- uczestnictwa w akcjach szkoleniowych, zgrupowaniach, konsultacjach startowych kadry.

- stosować się do wszelkich poleceń trenerów oraz być odpowiednio wyposażony, zgodnie

z zaleceniami TK lub trenera na danej akcji.

2. Członkom kadry bezwzględnie zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz używania

środków odurzających i wyrobów tytoniowych pod rygorem natychmiastowego opuszczenia akcji

i wydalenia z KW.

3. Zawodnika karnie usuniętego z akcji mają obowiązek odebrać opiekunowie prawni lub osoby

pisemnie upoważnione przez opiekunów prawnych na koszt własny.

4. W przypadku karnego usunięcia zawodnika z akcji szkoleniowej zostaje on przeniesiony do

rezerwy KW.

5. Zarząd MZKaj dokonuje oceny naruszenia regulaminu. Zarząd MZKaj ma prawo do skreślenia

zawodnika z KW.

IV. Organizacja akcji KW.

1. Organizator zapewnia członkom kadry opiekę osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

2. Sprzęt sportowy dla celów przeprowadzenia akcji zapewnia zawodnikom macierzysty Klub.

3. Szczegółowe informacje odnośnie konkretnych akcji są przekazywane przez TK trenerom

klubowym nie później niż 7 dni przed akcją.

V. Sprawy finansowe.

1. Członek kadry lub jego klub zobowiązany jest do pokrycia części kosztów akcji KW zgodnie

z obowiązującymi w danym roku zasadami.

2. Wysokość i konieczność dopłat do danej akcji szkoleniowej ustala Trener Koordynator

w porozumieniu ze Skarbnikiem lub upoważnionym członkiem Zarządu MZKaj.

VI. Odpowiedzialność i kary.

1. MZKaj odpowiada za przeprowadzenie akcji KW zgodnie z odpowiednimi przepisami.

2. MZKaj nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i pieniądze, jakie posiadają

członkowie kadry podczas akcji.

3. Członek kadry ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody w miejscu

pobytu.

VII. Przepisy końcowe.1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Zarządu MZKaj.


