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Regulamin powoływania Kadry Wojewódzkiej w kategorii: Młodzika, Juniora 
Młodszego, Juniora i Młodzieżowca 

Województwa Zachodniopomorskiego w żeglarstwie 
 

 
Kadrę Wojewódzką w żeglarstwie powołuje się w kategoriach wiekowych i klasach ujętych w 
Systemie Sportu Młodzieżowego i Krajowym systemie rywalizacji sportowej PZŻ. Liczbę 
zawodników i zawodniczek KWM w żeglarstwie każdego roku określa Zachodniopomorska 
Federacja Sportu. Wnioski o powołanie zawodników składają trenerzy klubowi w terminie 
wyznaczonym przez Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski. 

 
l. Wymagania formalne 

 

1. Zawodnik musi posiadać: 

 numer PESEL, 

 licencję zawodniczą Polskiego Związku Żeglarskiego potwierdzającą przynależność 
do klubu z województwa Zachodniopomorskiego, zrzeszonego w 
Zachodniopomorskim Okręgowym Związku Żeglarskim, 

 aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania żeglarstwa. 
2. Opiekunowie zawodnika, trener i klub, wyrazili zgodę na uczestnictwo w szkoleniu KWM  
i zaakceptowali Regulamin Kadry Wojewódzkiej Zachodniopomorskiej Federacji Sportu. 
 

II. Kryteria kwalifikacji 
 

1. Zawodnicy są kwalifikowani na podstawie następujących kryteriów: 
 
1a. W kategorii Młodzika:  

 wyników testów sprawności fizycznej (MTSF),  

 wyników sportowych uzyskanych w roku poprzednim w MMM oraz na podstawie 
miejsca w rankingu grupy B za rok poprzedni, opublikowanego przez Polskie 
Stowarzyszenie Klasy Optimist,  

 opinii trenera koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej prognozy rozwoju 
sportowego powołanych zawodników. 

 
1b. W kategorii Juniora Młodszego: 

 wyników sportowych uzyskanych w roku poprzednim w OOM / MPJmł, miejsce w 
rankingu swojej klasy za rok poprzedni. 

 wyników testów sprawności fizycznej (MTSF),  

 opinii trenera koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej prognozy rozwoju 
sportowego powołanych zawodników. 

 
1c. W kategorii Juniora: 

 wyników sportowych uzyskanych w roku poprzednim w MPJ,  miejsce w rankingu 
swojej klasy za rok poprzedni. 

 wyników testów sprawności fizycznej (MTSF),  

 opinii trenera koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej prognozy rozwoju 
sportowego powołanych zawodników. 

 
1d. W kategorii Młodzieżowca: 

 wyników sportowych uzyskanych w roku poprzednim w MP, zawodach 
międzynarodowych, miejsce w rankingu swojej klasy za rok poprzedni, 

 wyników testów sprawności fizycznej (MTSF),  
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 opinii trenera koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej prognozy rozwoju 
sportowego powołanych zawodników. 

 
2. Ostateczny skład kadry zatwierdza Zarząd ZOZŻ. 
 

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. Obowiązki zawodnika 
 

Zawodnik KWM ma obowiązek realizacji programu szkolenia oraz startu w 
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików oraz w Mistrzostwach Województwa i WOM. 
Nieusprawiedliwiona nieobecność na w/w imprezach może skutkować brakiem finansowania 
ze środków ZOZŻ i ZFS w roku następnym. 
 
 
 
Regulamin zatwierdzono w dniu 17.11.2020 


