
Załącznik do uchwały nr 20/2015 

Zarządu PFP-ZS  

 

REGULAMIN 

Kadry Zawodniczej Polskiej Federaci Petanque – Związku Sportowego. 

§ 1. 

1. Członków kadry PFP-ZS powołuje Zarząd PFP na wniosek selekcjonerów w 

kategoriach: 

a. seniorów; 

b. kobiet; 

c. juniorów; 

d. młodzieżowej 

2. Zarząd PFP-ZS może również powołać zawodników do kadry na wniosek Pionu 

Szkoleniowego lub z własnej inicjatywy.   

3. Głównym kryterium powoływania do kadry  jest poziom uzyskiwanych  wyników oraz  

dyspozycyjność zawodnika. 

4. Zawodnicy powoływani do kadry muszą  posiadać obywatelstwo polskie i aktualną 

licencję FIPJP. 

5. Zawodników do kadry powołuje się na okres 1 roku od chwili powołania. 

6. W indywidualnych przypadkach, uzasadnionych względami szkoleniowymi, Zarząd 

PFP może powołać zawodnika w każdym czasie. 

7. O powołaniu i odwołaniu z kadry zawiadamia się klub i zawodnika. 

 

§ 2. 

1. Dokładna liczba członków kadry PFP-ZS  wynika z potrzeb szkoleniowych i możliwości 

finansowych PFP, jednak podstawowe limity to: 

• dla kadry w kategorii mężczyzn  12 zawodników; 

• dla kadry w kategorii kobiet 6 zawodniczek; 

• dla kadry w kategorii młodzieżowców 6 zawodników; 

• dla kadry w kategorii juniorów 12 zawodników.  

 

§ 3. 

1. Do reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych mogą być 

powoływani jedynie ci zawodnicy, którzy są członkami kadry narodowej. 

2. Składy reprezentacji na oficjalne i kontrolne zawody międzynarodowe zatwierdza 

Zarząd PFP po otrzymaniu propozycji od selekcjonera kadry narodowej. 

 



§ 4. 

1. Zawodnika kadry narodowej obowiązuje szczególnie godna postawa etyczna 

i sportowa. 

 

§ 5. 

 

Przywileje i Obowiązki Kadrowicza 

 

1. Przywileje członka kadry: 

• pierwszeństwo w typowaniu do reprezentowania barw narodowych, 

• prawo do udziału w zgrupowaniach i konsultacjach, 

• pierwszeństwo w otrzymywaniu “dzikich kart” do turniejów rangi mistrzowskiej i 

międzynarodowych rozgrywanych w Polsce; 

• prawo do innych świadczeń ze strony PFP w ramach umów ze sponsorami. 

 

2. Obowiązki członka kadry: 

• reprezentowanie barw narodowych w zawodach międzynarodowych; 

• deklaracja uczestnictwa w procesie szkoleniowym; 

• terminowe przedstawianie indywidualnego planu startów i planu szkoleniowego, 

a następnie po uzgodnieniu z selekcjonerem, jego dokładna realizacja; 

• uczestnictwo w zgrupowaniach i konsultacjach; 

• udział w Mistrzostwach Polski; 

• poddawanie się obowiązkowym badaniom lekarskim i wydolnościowym; 

• prezentowanie  odpowiedniej postawy i zdyscyplinowania; 

• przestrzeganie zakazu spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających;  

• przestrzeganie zakazu stosowania środków dopingujących; 

• zobowiązanie do przestrzegania  regulaminów  imprez i akcji szkoleniowych. 

 

 

Nie spełnianie któregokolwiek z punktów regulaminu pociąga za sobą kary, aż do usunięcia 

z kadry włącznie. 

 


