
Regulamin powolywania Kadry Wojewódzkiej Młodzików
Wojewód ztwa Zachod n iopomorskiego

w żeg!arstwie

Kadrę Wojewodzkq Młodzikow (KWM) w żeglarstwie powołuje się w klosoch ujętych w ,,Krajowym
systemie rywalizacji sportowej PZŻ" w tej kategoriiwiekowej,
Liczbę zawodników i zowodniczek kwM w żeglarstwie każdego roku
Federacja Sportu,

określa Zochodniopomorska

Wnioski o powołonie zawodnikow składajq trenerzy ktubowi w terminie wyznaczonym przez
Zach od n i opom orski O kręg owy Zwi qze k Że g l a rs ki.

l. Wymagania formalne

L. Zawodnik musi posiadać:
numer PESEL,
licencję zawodniczą Polskiego Związku Zeglarskiego (Pzż) potwierdzającą
PrzYnależnoŚĆ do klubu z województwa Zachodniopomorskiego, zrzeszonego w
Zachodniopomorskim Okręgowym Związku Zeglarskim.

2. OPiekunowie zawodnika, trener i klub, wyrazili zgodę na uczestnictwo w szkoleniu
KWM i zaakceptowali Regulamin Kadry Wojewódzkiej.

!l. Kryteria kwalifikacji

1. Zawodnicy są kwalifikowani do kadry przez trenerów koordynatorów na podstawie:
o WYnikÓW sportowych uzyskanych w roku poprzednim w zawodach rozgrywanych

w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego, przy czym w pierwszej kolejności
powoływani będą zawodnicy w klasach priorytetowych (optimist, LAs 4.7,
Techno 293, Open BlC, Cadet, l'Equipe). Za kryteria wynikowe przyjmuje się w
kolejnoŚci miejsce w zawodach MMM lub MPM, następnie miejsce w rankingu
krajowym i Mistrzostwach Województwa, WOM w roku ubiegłym.

o Wyników testów sprawności fizycznej (MTSF).
o Aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania żeglarstwa.o OPinii trenera koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej prognozy

rozwoju sportowego powołanych zawodników.
2. Ostateczny skład kadry zatwierdza ZarządZOZŻ.

lll. Zmiany w składzie KWM

1. Zmiana w składzie KWM może być dokonana raz w roku.
2, Zmianę przeprowadza się na wniosek trenera klubowego po uzyskaniu opinii trenera

koordynatora.

lV. Obowiązkizawodnika

Zawodnik KWM ma obowiązek realizacji programu szkolenia oraz startu w
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Mtodzików lub MpM oraz w Mistrzostwach
Województwa i WOM. Nieusprawiedliwiona nieobecność na w/w imprezach może
skutkować brakiem finansowania ze środkow 7ozż i zFs w roku następnym.

Regulamin zatwierdzono w dniu 74.77,2079



Regutamin powolywania Kadry Wojewódzkiej Juniorów Młodszych
Województwa Zachod niopomorskiego

w żeglarstwie

Kadrę Wojewodzkq Juniorów Młodszych (KWJM) w żeglarstwie powołuje się w klasach ujętych w
,,krajowym systemie rywalizacji sportowej pż" w tej kategoriiwiekowej.
Liczbę zowodników i zawodniczek KWJM w żeglarstwie kożdego roku określa Zachodniopomorska
Federacja Sportu.
Wnioski o Powołanie zawodnikow składajq trenerzy klubowi w terminie wyznaczonym przez
Za ch od n i opom o rs ki O krę g owy Zw i qze k Że g l a rs ki.

l. Wymagan|a formalne

1. Zawodnik musi posiadać:
numer PESEL,
licencję zawodniczą Polskiego Związku Zeglarskiego (Pzż) potwierdzającą
PrzYnaleŻnoŚĆ do klubu z województwa Zachodniopomorskiego, zrzeszonego w
Zachodniopomorskim Okręgowym Związku Zeglarskim.

2, OPiekunowie zawodnika, trener i klub, wyrazili zgodę na uczestnictwo w szkoleniu
KWJM i zaakceptowali Regulamin Kadry Wojewódzkiej.

ll. Kryteria kwalifikacji

1. Zawodnicy są kwalifikowani do kadry przez trenerów koordynatorów na podstawie:o WYników sportowych uzyskanych w roku poprzednim w zawodach rozgrywanych
w ramach SYstemu Sportu Młodzieżowego, przy czym w pierwszej kolejności
Powoływani będą zawodnicy w klasach priorytetowych (optimist, LAs 4.7,
Techno 293, LAR, 42O, 29er). Za kryteria wynikowe przyjmuje się w kolejności
miejsce w zawodach OOM lub MPJM, następnie miejsce w rankingu krajowym i

Mistrzostwach Województwa w roku ubiegłym.
o Wyników testów sprawności fizycznej (MTSF).
o Aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania żeglarstwa.o OPinii trenera koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej prognozy

rozwoju sportowego powołanych zawodników.
2, Ostateczny skład kadry zatwierdza ZarządZO7Ż.

!ll. Zmiany w składzie KWJM

1. Zmiana w składzie KWJM może być dokonana raz w roku.
2. Zmianę przeprowadza się na wniosek trenera klubowego po uzyskaniu opinii trenera

koordynatora.

lv. obowiązkizawodnika

Zawodnik KWJM ma obowiązek realizacji programu szkolenia oraz startu w ogólnopolskiej
OlimPiadzie Młodzieży lub MPJM oraz w Mistrzostwach Województwa. Nieusprawiedliwiona
nieobecnoŚĆ na w/w imprezach może skutkować brakiem finansowania ze środkow ZoZżi
ZFS w roku następnym.
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Regulamin zatwierdzono w dniu 74.77.2079
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