Warszawa 00-643; ul. Nowowiejska 5/44
tel.: 0 22 840 45 57; fax. 0 22 891 13 25
e-mail: biuro@pztaekwondo.pl
NIP 779-20-26-124, REGON 430096079
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Zasady powoływania kadry narodowej para-taekwondo w PZTO
1. Do Kadry Narodowej powoływani są seniorzy powyżej 18 lat,
zawodnicy spełniający kryteria niepełnosprawności (posiadający
stosowne orzeczenie o niepełnosprawności) określone przez World
Taekwondo, licencję zawodniczą PZTO i odpowiedni poziom wyszkolenia
sportowego.
2. Kadrę narodową powołuje Zarząd PZTO po konsultacji z trenerami
klubowymi zawodników.
3. Kadrę narodową powołuje się na okres roku od 1 stycznia do 31
grudnia. Dopuszcza się powołanie kadry narodowej w cyklach
półrocznych.
4. Skład kadry może być korygowany w ciągu roku na podstawie
wyników w zawodach i realizacji planów szkolenia przez zawodników.
5. Zawodnicy kadry narodowej zobowiązani są do:
a) Realizacji indywidualnego programu szkolenia, opracowanego przez
PZTO,
b) Przestrzegania postanowień regulaminów i uchwał Związku oraz
decyzji
kierownictwa, trenera i lekarza/fizjoterapeuty reprezentacji,
c) Przestrzegania postanowień organizatora zawodów,
d) Poddawania się badaniom lekarskim, próbom wydolnościowym i
testom antydopingowym,
e) Przestrzegania zakazu zażywania środków dopingujących,
narkotycznych i używek,
f) Przestrzegania zakazu zażywania jakichkolwiek lekarstw i odżywek
bez wcześniejszej akceptacji lekarza reprezentacji,
g) Używania przekazanego przez Związek sprzętu i stroju reprezentanta
Polski oraz dbałości o ten strój i sprzęt, zwrotu sprzętu w przypadku
rezygnacji lub utraty członkostwa w Kadrze,
h) Przestrzegania zakazu umieszczania we własnym zakresie
jakichkolwiek dodatkowych znaków i napisów na stroju i sprzęcie
sportowym sprzecznych z właściwymi przepisami,

i) Przestrzegania sportowego trybu życia,
j) Rozwiązywania powstałych problemów na drodze bezpośrednich
negocjacji z kierownictwem reprezentacji lub Związku.
6. Zawodnicy kadry narodowej, powołani i biorący aktywny udział w
akcjach szkoleniowych Związku mogą:
a) otrzymać sprzęt sportowy
b) nagrody za osiągniecie wysokich wyników sportowych (zgodnie z
aktualnymi przepisami),
c) stypendia sportowe (zgodnie z aktualnymi przepisami).
7. Reprezentacja Narodowa powoływana jest spośród zawodników
aktualnej kadry narodowej realizującej przyjęty przez Związek program
szkolenia, według następujących zasad:
a) zawody i zgrupowania :
- przydatności do reprezentacji,
- aktualne warunki zdrowotne i wyniki testów i badań diagnostycznych,
- aktualna postawa w realizacji planów szkoleniowych,
- wyniki w zawodach ustalonych przez PZTO.
8. Kryteria kwalifikacji do Kadry Narodowej 2018
Seniorzy:
• aktywna licencja zawodnicza PZTO
 Stopień minimum 5 kup (dotyczy jedynie konkurencji kyorugi),
 Turnieje mistrzowskie międzynarodowe, miejsca 1-8, a w przypadku
zawodników, którzy pierwszy raz będą uczestniczyć w turniejach
międzynarodowych: rekomendacja trenera zawodnika oraz koordynatora
sportu osób niepełnosprawnych PZTO
 Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

W szczególnych przypadkach (np. kontuzja) dopuszcza się
kwalifikowanie zawodników do Kadry Narodowej na podstawie wyników z
lat poprzednich.

