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Regulamin powołania do Kadry Narodowej Seniorskiej  

 

I Podstawa prawna Regulaminu 

1. Podstawą prawną regulaminu powołania do Kadry Narodowej Seniorskiej jest jest Ustawa 
o Sporcie (Tekst jednolity Dz.U.2018 poz.1263), która w Art. 1 ustęp 3 stanowi: 

"Polski Związek Sportowy ma wyłączne prawo do powoływania kadry narodowej oraz 
przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, 
mistrzostw świata lub mistrzostw Europy" 

 

II Powołanie do Kadry Narodowej Seniorskiej 

1. Ostateczne powołania do Kadry Narodowej Seniorskiej na zawody międzynarodowe rangi 
mistrzowskiej zatwierdza Zarząd PZSQ przyjmując uchwałę. 

2. Wniosek wraz z uzasadnieniem o powołanie do Kadry Narodowej Seniorskiej na 
międzynarodową imprezę mistrzowską składa trener Kadry Narodowej. 

3. Trener Kadry Narodowej poinformuje zawodników i zawodniczki o powołaniach w formie 
pisemnej (mail lub list) z uwzględnieniem zawodników rezerwowych. 

4. Do Kadry Narodowej Seniorskiej powoływani są zawodnicy i zawodniczki w oparciu o 
procedury i kryteria oraz arkusze indywidualnej oceny przedstawione w Rozdziale IV 
niniejszego Regulaminu. Dopuszcza się, iż do Kadry Narodowej Seniorskiej może zostać 
powołany zawodnik, który nie spełnia wszystkich kryteriów lub norm wynikowych 
przedstawionych w Rozdziale IV, jednakże decyzja o takim powołaniu musi być formalnie 
uzasadniona przez Trenera Kadry Narodowej i zatwierdzona przez Zarząd PZSQ. 

5. W terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem zgłoszenia do międzynarodowej 
imprezy mistrzowskiej lista powołanych zawodników i zawodniczek będzie ogłoszona do 
wiadomości publicznej w formie postu na stronie www.polskisquash.pl.  

6. W terminie nie dłuższym niż 14 dni po międzynarodowej imprezie mistrzowskiej Trener 
Kadry Narodowej opracowuje i przedstawia Zarządowi PZSQ arkusz oceny startu. 

7. Zawodnicy powołani do Kadry Narodowej zobowiązani są do podpisania i przestrzegania 
„Regulaminu Kadry Narodowej. 

 

III Procedury i kryteria powołania do Kadry Narodowej Seniorskiej 

1. Członkami Kadry Narodowej Seniorskiej mogą być zawodnicy i zawodniczki, którzy  
spełniają następujące warunki: 

• muszą spełniać kryteria wyznaczone przez Międzynarodową Federację (WSF lub ESF) 
na daną międzynarodową imprezę mistrzowską 

• muszą posiadać obywatelstwo polskie 

http://www.polskisquash.pl/
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• muszą posiadać licencję zawodniczą PZSQ 
• muszą posiadać aktualne badania lekarskie 
• uzyskali wybitne wyniki w Arkuszu Oceny Zawodnika 

 
2. Spełnienie powyższych kryteriów nie oznacza automatycznego powołania do Kadry 
Narodowej Seniorskiej. 
3. Brak powołania do Kadry Narodowej Seniorskiej jest procedurą jednorazową i nie oznacza 
braku możliwości powołania do w/w kadry w przyszłości. 

 

IV Arkusz Oceny Zawodnika 

1. Podstawowym narzędziem decydującym o powołaniu do Kadry Narodowej Seniorskiej 
jest Arkusz Oceny Zawodnika. 

2. Arkusz Oceny Zawodnika stanowiący Załącznik nr 1 zawiera informacje o 
dotychczasowych osiągnięciach zawodnika  w perspektywie ostatnich dwóch lat, uwzględnia 
jego aktualną formę, pomaga wyznaczyć cele i ułatwia prognozę rozwoju. 

3. Arkusz Oceny Zawodnika nie obejmuje pewnych okoliczności i wydarzeń, które mogły 
mieć istotny wpływ na osiągane wyniki sportowe w ocenianym okresie bądź też całkowicie 
uniemożliwiły grę w wymienionych zawodach sportowych. W takich przypadkach Trener 
Kadry Narodowej Seniorskiej w ramach wywiadu indywidualnego będzie mógł brać pod 
uwagę przy decyzji o powołaniu następujące okoliczności: 

• choroby, kontuzje lub wypadki  

• miejsce zamieszkania, praca lub studia za granicą  

• losowe wydarzenia rodzinne  

• wydarzenia edukacyjne (sesje, egzaminy, praca magisterska) 

• sytuacja materialna zawodnika  

  

V Odwołanie zawodnicze 

1. Odwołanie od decyzji dotyczącej braku powołania do Kadry Narodowej Seniorskiej, którą 
podejmuje Trener Kadry Narodowej, należy skierować do Zarządu PZSQ wyłącznie w formie 
pisemnej (mail, list). 

2. Odwołanie od decyzji dotyczącej braku powołania można złożyć w terminie do 7 dni od 
ogłoszenia informacji o powołaniach do Kadry Narodowej Seniorskiej. 

3. W odwołaniu zawodniczym należy przedstawić wszystkie okoliczności lub informacje, w 
tym również te, które nie były dostępne przed powołaniem, a które  mogły mieć kluczowe 
znaczenie przy podejmowaniu decyzji o powołaniu do Narodowej Kadry Seniorskiej. 
 
4. Wszystkie odwołania zawodnicze będą rozpatrywane przez Komisję Odwoławczą, w skład 
której wchodzić będą: 

• prezes PZSQ, 

• członek Zarządu PZSQ, 

• członek Komisji Trenerskiej 
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5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przez Komisję Odwoławczą, 
sprawa powołania wraca do Trenera Kadry Narodowej do ponownego jej rozpatrzenia wraz 
z podaniem powodów pozytywnego rozpatrzenia odwołania. 

 
6. W przypadku odrzucenia odwołania od decyzji przez Komisję Odwoławczą, zawodnik traci 
możliwość dalszego odwołania się do wyższej instancji. 

7. Postępowanie odwoławcze jest jednoinstancyjne i nie przewiduje ponownego 
rozpatrywania przez Komisję Odwoławczą odwołań od jej postanowień. 

  

 


