
 Regulamin powołania do Kadry Narodowej Seniorskiej na ETC dyw. 2 2020 
(Drużynowe Mistrzostwa Europy 2020) oraz EICC 2020 (Indywidualne 
Mistrzostwa Europy Seniorów 2020)

Kryteria i procedury

1. Zawodnicy i zawodniczki
Zawodnicy i zawodniczki muszą spełniać następujące warunki, by być powołanymi do Kadry 
Narodowej seniorów:

● mają prawo reprezentować Polskę na zasadach przedstawionych przez organizatorów 
odpowiednich zawodów/mistrzostw,

● muszą posiadać polskie obywatelstwo, 
● zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać licencję zawodniczą PZSq,
● zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

1.1 Zachowanie i etyka zawodników i zawodniczek 
Zawodnicy i zawodniczki muszą zachowywać się odpowiednio na korcie oraz poza nim, jeśli grają 
w wyżej wymienionych zawodach a także jeśli uczestniczą w jakichkolwiek innych zawodach 
krajowych czy zagranicznych. Mają być wzorem do naśladowania dla młodszych i innych 
zawodników i zawodniczek i powinni się zachowywać wzorowo. Powinni wykazywać się 
zaangażowaniem oraz mentalnością sportowca na wysokim poziomie.

2. Procedura powołania do kadry

Powołaniami do Kadry Narodowej zajmuje się Trener Kadry Narodowej.

2.1 O powołaniu do Kadry Narodowej na ETC 2020 decydują następujące kryteria:
● rezultaty turnieju A z 13-15 marca 2020 oraz stabilnej formy przez cały sezon;
● w przypadku zawodników i zawodniczek PSA powołanie nastąpi automatycznie na 

podstawie światowego rankingu PSA, jeśli zawodnicy/zawodniczki są w top 200 mężczyzn i
top 150 kobiet;

● rezultaty turniejów A, meczów ligowych PLS oraz Indywidualnych Mistrzostw Polski;
● rezultaty i gry na turniejach międzynarodowych (PSA, między federacjami, ESF, WSF);
● rezultaty meczów head-to-head;
● potencjał przyszłościowy zawodnika/zawodniczki.

Dodatkowo będą rozważane: 
● gotowość do gry oraz uczestnictwo w zgrupowaniach;
● ranking seniorski PZSq;
● choroby lub kontuzje oraz inne uwarunkowania, które uniemożliwiły zawodnikom i 

zawodniczkom gry w wyżej wymienionych zawodach i/lub zgrupowaniach (np. 
zamieszkanie bądź praca za granicą lub studia za granicą).

2.2 Miejsce na podium Indywidualnych Mistrzostw Polski 2020 oraz stabilna forma przez cały 
sezon gwarantuje miejsce w kadrze na EICC 2020. W przypadku, gdy medalista/medalistka 
Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów nie będą mogli wziąć udziału w EICC ich miejsce 
zajmą zawodnicy/zawodniczki rezerwowi powołani na podstawie następujących kryteriów: 

● w przypadku zawodników i zawodniczek PSA powołanie nastąpi automatycznie na 
podstawie światowego rankingu PSA, jeśli zawodnicy/zawodniczki są w top 200 mężczyzn i
top 150 kobiet;

● rezultaty turniejów A, meczów ligowych PLS oraz Indywidualnych Mistrzostw Polski;
● rezultaty i gry na turniejach międzynarodowych (PSA, między federacjami, ESF, WSF);
● rezultaty meczów head-to-head;



● potencjał przyszłościowy zawodnika/zawodniczki;
Dodatkowo będą rozważane: 

● gotowość do gry oraz uczestnictwo w zgrupowaniach
● ranking seniorski PZSq
● choroby lub kontuzje oraz inne uwarunkowania, które uniemożliwiły zawodnikom i 

zawodniczkom gry w wyżej wymienionych zawodach i/lub zgrupowaniach (np. 
zamieszkanie bądź praca za granicą lub studia za granicą)

Zawodnicy rezerwowi (w tym nie podróżujący): kolejni, po powołanych do ścisłej kadry na dane 
zawody/mistrzostwa, zawodnicy/zawodniczki w ilości odpowiedniej do wymogów 
zawodów/mistrzostw.

3. Nominacje
Trener Kadry Narodowej poinformuje Zarząd PZSq o selekcji na 21 dni przed terminem zgłoszenia 
na odpowiednie zawody/mistrzostwa. Trener Kadry Narodowej poinformuje zawodników i 
zawodniczki o powołaniach w formie pisemnej (mail, list) z uwzględnieniem zawodników 
rezerwowych.
Na co najmniej 7 dni przed terminem zgłoszenia do zawodów/mistrzostw lista powołanych 
zawodników i zawodniczek będzie ogłoszona do wiadomości publicznej w formie postu na stronie 
www.polskisquash.pl. 

4. Odwołanie
Odwołanie od decyzji dotyczącej powołania, którą podejmie Trener Kadry Narodowej składa się 
pisemnie (mail, list) do Zarządu PZSq biorąc pod uwagę:

● proces powołania;
● wyjaśnienie faktów;
● przedstawienie nowej informacji, która nie była dostępna przed powołaniem.

Odwołanie składa w ciągu 7 dni od ogłoszenia decyzji o powołaniach do Kadry Narodowej.
Wszystkie odwołania będą rozpatrywane przez Komisję Odwoławczą składającą się z 
następujących osób:
- prezes PZSq,
- członek Zarządu PZSq,
- członek Komisji Rewizyjnej nominowany przez Zarząd PZSq.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przez Komisję Odwoławczą, sprawa powołania
wraca do odpowiedniego Trenera Asystenta Kadry Narodowej do ponownego rozpatrzenia wraz z 
podaniem powodów pozytywnego rozpatrzenia odwołania.
W przypadku odrzucenia odwołania przez Komisję Odwoławczą, odwołujący się nie ma 
możliwości odwołania się do wyższej instacji. 

5. Antydoping
Zawodnicy i zawodniczki Kadry Narodowej muszą zaznajomić się i przestrzegać przepisy 
antydopingowe WADA (www.wada-ama.org, POLADA www.antydoping.pl ). Zawodnik czy 
zawodniczka będą natychmiastowo zawieszeni jako członkowie Kadry Narodowej, jeśli nie będą 
ich przestrzegać. 

http://www.antydoping.pl/
http://www.wada-ama.org/

