Regulamin powoływania Kadry Wojewódzkiej Młodzików w
żeglarstwie w województwie pomorskim
Kadrę Wojewódzką Młodzików (KWM) w żeglarstwie w województwie pomorskim powołuje się w
klasach Optimist i Techno. W 2017 roku Pomorska Federacja Sportu (PFS) przyznała dla żeglarstwa
limit 20 miejsc dla zawodników lub zawodniczek. Ustala się limity miejsc dla poszczególnych klas:
Optimist-12, Techno-8. Dodatkowo można powołać rezerwę w ilości odpowiednio: 6 i 4 zawodników.

A. Regulamin powoływania KWM w klasie Optimist
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I. Kryteria powoływania, kolejność kwalifikacji i wymagane dokumenty
Do KWM w grupie szkoleniowej Optimist kwalifikują się zawodnicy do lat 13 pozostający w
grupie B na dany rok szkolenia, wg kolejności rankingu grupy B za rok poprzedni,
opublikowanego przez Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist .
Ostateczna decyzja o składzie kadry zapada na spotkaniu trenerów klasy.
Zawodnik posiada licencję zawodniczą Polskiego Związku Żeglarskiego potwierdzającą
przynależność do klubu województwa pomorskiego, zrzeszonego w Pomorskim Związku
Żeglarskim (PoZŻ) .
Zawodnik posiada ważne badania lekarskie
Zawodnik posiada numer PESEL
Opiekunowie zawodnika, trener i klub, wyrazili zgodę na uczestnictwo w szkoleniu KWM i
zaakceptowali Regulamin Kadry Wojewódzkiej PFS
II. Zmiany w składzie KWM
Zmiana w składzie KWM może być dokonana raz w roku
Zmianę przeprowadza się na podstawie rankingu gr. B., w roku 2017 na dzień 19.06.2017, na
wniosek trenera koordynatora grupy szkoleniowej Optimist
II. Obowiązki zawodnika
Zawodnik KWM ma obowiązek startu w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików i
Mistrzostwach Okręgu Pomorskiego. Nieusprawiedliwiona nieobecność na ww. imprezach
może skutkować brakiem finansowania ze środków PoZŻ i PFS.

B. Regulamin Powoływania KWM w klasie Techno
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I. Kryteria powoływania, kolejność kwalifikacji i wymagane dokumenty
Do KWM w grupie szkoleniowej Techno, kwalifikują się zawodnicy do lat 13, nie będący
członkami żadnej z grup szkoleniowych Kadry Narodowej Juniorów, którzy w minionym
sezonie żeglowali na żaglach 4,0 i 5,8. Podstawą kwalifikacji do kadry jest wynik Pucharu
Polski za miniony sezon.
Ostateczna decyzja o składzie zapada na spotkaniu trenerów klasy.
Zawodnik musi posiadać licencję zawodniczą PZŻ potwierdzającą przynależność do klubu
województwa pomorskiego, zrzeszonego w PoZŻ.
Zawodnik posiada ważne badania lekarskie.
Zawodnik posiada nr PESEL
Opiekunowie zawodnika, trener i klub, wyrazili zgodę na uczestnictwo w szkoleniu KWM na
formularzu PFS i zaakceptowali Regulamin Kadry Wojewódzkiej PFS.
II. Zmiany w składzie KWM
Zmiana w składzie KWM może być dokonana raz w roku

2. Zmiany dokonuje się na podstawie wyników sportowych, na wniosek trenera koordynatora
grupy Techno, w roku 2017 złożony do dnia 20.06.2017.
III. Obowiązki zawodnika
1. Zawodnik KWM ma obowiązek startu w Mistrzostwach Polski Młodzików i Mistrzostwach
Okręgu Pomorskiego. Nieusprawiedliwiona nieobecność na ww. imprezach może skutkować
brakiem finansowania ze środków PoZŻ i PFS.
Treść regulaminu uzgodniono na spotkaniu konsultacyjnym trenerów w dniu 22.02.2017
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