REGULAMIN POWOŁYWANIA ZAWODNIKÓW DO
KADRY NARODOWEJ ORAZ REPREZENTACJI POLSKI
POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY
§ 1.
[Przedmiot Regulaminu]
1.

Przedmiotem Regulaminu jest szczegółowe określenie sposobu powoływania zawodników do kadry narodowej
oraz reprezentacji Polski w dyscyplinie rugby.

2.

Regulamin określa w szczególności sposób powołania zawodników do kadry narodowej oraz reprezentacji
Polski w dyscyplinie rugby, a także prawa i obowiązki pozostające w związku z powołaniem do kadry narodowej
oraz reprezentacji Polski.

3.

Nadrzędnym celem członków kadry narodowej oraz reprezentacji Polski jest reprezentowanie Rzeczypospolitej
Polskiej podczas imprez sportowych na arenie międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem imprezy
międzynarodowej rangi mistrzowskiej we wszystkich kategoriach wiekowych i odmianach gry rugby oraz
promowanie i popularyzacja rugby jako dyscypliny sportu.
§ 2.
[Definicje]
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin dotyczący powoływania zawodników do
kadry narodowej oraz reprezentacji Polski w dyscyplinie rugby;
2) PZR – rozumie się przez to Polski Związek Rugby z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000065115,
posiadający numer NIP: 1180744523, REGON: 000866538;
3) Kadrze Narodowej – rozumie się przez to listę zawodników zakwalifikowanych przez właściwy organ
PZR do grona zawodników powoływanych na akcje szkoleniowe kadry narodowej organizowanych
przez PZR;

4) Reprezentacji – rozumie się przez to listę zawodników, którzy powoływani są na jednorazową
konkretną imprezę sportową w celu reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej we współzawodnictwie
sportowym na arenie międzynarodowej. Reprezentantem może być wyłącznie osoba zakwalifikowana
przez właściwy organ PZR do Kadry Narodowej. Członkowie Reprezentacji wyłaniani są spośród
członków Kadry Narodowej na podstawie decyzji upoważnionego organu PZR;
5) Zawodników – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą licencję zawodniczą wydaną przez
właściwy organ PZR. Przez pojęcie Zawodnika rozumie się zarówno mężczyzn jak i kobiety;
6) Członku Kadry – rozumie się przez to Zawodnika, który na podstawie decyzji właściwych organów PZR
został zakwalifikowany do składu kadry narodowej oraz jest powoływany na akcje szkoleniowe kadry
narodowej według obowiązującego kalendarza akcji szkoleniowych kadry narodowej PZR;
7) Trenerze Kadry – rozumie się przez to osobę wybraną na podstawie decyzji właściwych organów PZR
do pełnienia funkcji trenera kadry narodowej danej grupy wiekowej i danej odmiany rugby;
8) Kierowniku Wyszkolenia – rozumie się przez to osobę wybraną na podstawie decyzji właściwych
organów PZR do pełnienia funkcji kierownika wyszkolenia PZR odpowiedzialnego za koordynowanie
działalności Kadr Narodowych i Reprezentacji PZR we wszystkich kategoriach wiekowych i odmianach
gry rugby;
9) Ustawie o sporcie – rozumie się przez to ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2010
nr 127 poz. 857, z późn. zm.);
10) Akcji Szkoleniowej – rozumie się przez to wszelkiego rodzaju akcje szkoleniowe organizowane przez
PZR dla Kadry Narodowej, w tym w szczególności lecz nie wyłącznie obozy przygotowawcze,
zgrupowania, mecze towarzyskie, mecze w ramach współzawodnictwa międzynarodowego —
zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polski, jak i poza jej terytorium — w której występujący
Członek Kadry reprezentuje Rzeczpospolitą Polską.
§3.
[Procedura powoływania członków Kadry Narodowej]
1.

Kadra Narodowa seniorów, młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych powoływana jest w
następujący sposób:
a.

b.

c.

2.

3.

Trener Kadry przedkłada Kierownikowi Wyszkolenia do zaopiniowania proponowany skład Kadry
Narodowej – Kierownik Wyszkolenia posiada uprawnienie do wprowadzenia zmian w
zaproponowanym przez Trenera Kadry składzie;
po zaopiniowaniu przez Kierownika Wyszkolenia skład Kadry Narodowej przedkładany jest do
zatwierdzenia przez Wiceprezesa Zarządu ds. Sportowych PZR – Wiceprezes Zarządu posiada
uprawnienie do wprowadzenia zmian w przedstawionym przez Kierownika Wyszkolenia składzie;
Wiceprezes Zarządu ds. Sportowych PZR zatwierdza w sposób ostateczny skład Kadry
Narodowej.

Do Kadr Narodowych mogą zostać powołani wyłącznie Zawodnicy, którzy mogą reprezentować Polskę w
międzynarodowych rozgrywkach drużynowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Międzynarodowej
Federacji Rugby (World Rugby).
PZR ustala następujące kryteria pomocnicze umożliwiające zakwalifikowanie Zawodnika do Kadry
Narodowej:
a.

Seniorów:

−
−

−
−
−
−
−
−
−

wypełnienie procedur powołania Zawodnika na Akcje Szkoleniowe określone w
wewnętrznym regulaminie kadry opracowanym przez Trenera Kadry;
brak przeciwskazań zdrowotnych potwierdzony uzyskanym orzeczeniem lekarskim o
stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwo, w
rozumieniu przepisów Ustawy o sporcie;
pełna gotowość startową potwierdzona wysoką formą sportową ocenianą przez sztab
szkoleniowy Kadry Narodowej i poprzedzoną obserwacją w zawodach ligowych;
pozytywne opinie trenerów klubowych;
odpowiedni poziom umiejętności techniczno- taktycznych stwierdzony na podstawie
obserwacji sztabu szkoleniowego Kadry Narodowej;
ocena przydatności na podstawie dotychczasowych występów w Reprezentacji (o ile
takie były);
wyniki testów oraz sprawdzianów sprawności ogólnej i specjalnej;
bieżąca analiza wyników badań diagnostycznych;
realizacja programu szkolenia.

b.

Młodzieżowców:
− wypełnienie procedur powołania Zawodnika na Akcje Szkoleniowe określone w
wewnętrznym regulaminie kadry opracowanym przez Trenera Kadry;
− brak przeciwskazań zdrowotnych potwierdzony uzyskanym orzeczeniem lekarskim o
stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwo, w
rozumieniu przepisów Ustawy o sporcie;
− ocena rozwoju umiejętności sportowych na podstawie dotychczasowego szkolenia w
Kadrze Narodowej Juniorów;
− ocena przydatności na podstawie dotychczasowych występów w Reprezentacji (o ile
takie były);
− opinie trenera klubowych i obserwacja w zawodach ligowych;
− poziom umiejętności techniczno- taktycznych stwierdzony na podstawie obserwacji
sztabu szkoleniowego Kadry Narodowej;
− wyniki testów sprawności ogólnej i specjalnej;
− wyniki sprawdzianów motorycznych;
− perspektywa rozwoju sportowego;
− warunki fizyczne gwarantujące rozwój poziomu sportowego;
− bieżąca analiza wyników badań diagnostycznych.

c.

Juniorów:
− wypełnienie procedur powołania Zawodnika na Akcje Szkoleniowe określone w
wewnętrznym regulaminie kadry opracowanym przez Trenera Kadry;
− brak przeciwskazań zdrowotnych potwierdzony uzyskanym orzeczeniem lekarskim o
stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwo, w
rozumieniu przepisów Ustawy o sporcie;
− ocena rozwoju umiejętności sportowych na podstawie dotychczasowego szkolenia w
Kadrze Narodowej Juniorów Młodszych (Kadetów);
− ocena przydatności na podstawie szkolenia centralnego (Ogólnopolskie Konsultacje Kadr
Wojewódzkich i kadra B), występów w Reprezentacji;
− pełna gotowość startowa potwierdzona wysoką formą sportową ocenianą przez sztab
szkoleniowy Kadry Narodowej i poprzedzona obserwacją w zawodach ligowych;
− opinie i szczegółowa charakterystyka kandydatów do kadry przez trenerów klubowych,
obserwacja w zawodach rangi Mistrzostw Polski Juniorów;
− poziom umiejętności techniczno- taktycznych stwierdzony na podstawie obserwacji
sztabu szkoleniowego Kadry Narodowej;
− wyniki testów sprawności ogólnej i specjalnej;

−
−
−
d.

wyniki sprawdzianów motorycznych;
perspektywy rozwoju sportowego;
warunki fizyczne gwarantujące rozwój poziomu sportowego.

Juniorów Młodszych (Kadetów):
− wypełnienie procedur powołania Zawodnika na Akcje Szkoleniowe określone w
wewnętrznym regulaminie kadry opracowanym przez Trenera Kadry;
− brak przeciwskazań zdrowotnych potwierdzony uzyskanym orzeczeniem lekarskim o
stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwo, w
rozumieniu przepisów Ustawy o sporcie;
− ocena rozwoju umiejętności sportowych na podstawie dotychczasowego szkolenia w
kadrach wojewódzkich juniora młodszego i młodzika, kadrze B oraz kadrze Polski U16;
− ocena przydatności na podstawie udziału w centralnych akcjach Kadry B oraz
Ogólnopolskich Konsultacjach Kadr Wojewódzkich;
− pełna gotowość startowa potwierdzona wysoką formą sportową ocenianą przez sztab
szkoleniowy Kadry Narodowej i poprzedzona obserwacją we właściwych rozgrywkach
kategorii młodzik i kadet;
− opinie i szczegółowa charakterystyka kandydatów do kadry przez trenerów klubowych,
wojewódzkich oraz obserwacja w zawodach: Mistrzostwa Polski Kadetów;
− poziom umiejętności techniczno- taktycznych stwierdzony na podstawie obserwacji
podczas Ogólnopolskich Konsultacji Kadr Wojewódzkich oraz startów;
− wyniki testów sprawności ogólnej i specjalnej;
− wyniki sprawdzianów motorycznych;
− perspektywy rozwoju sportowego;
− warunki fizyczne gwarantujące rozwój poziomu sportowego.
§ 4.
[Sposób wyboru członków Kadry Narodowej i Reprezentacji]

1.

2.

3.

4.

Zawodnicy powoływani są do Kadry Narodowej według procedury określonej w §3 ust. 1 Regulaminu.
Kadry narodowe powoływane są raz na dany sezon rozgrywkowy wynikający ze startów w poszczególnych
kategoriach wiekowych, odmianach gry rugby oraz kalendarza imprez sportowych. W indywidualnych
przypadkach, uzasadnionych względami szkoleniowymi, Kierownik Wyszkolenia lub Wiceprezes Zarządu ds.
Sportowych na wniosek Trenera Kadry i/lub Zarządu PZR, może dokonywać zmian w zatwierdzonym
składzie Kadry Narodowej. O odwołaniu z Kadry Narodowej zawiadamia się w formie pisemnej klub i
Zawodnika.
Klub oraz Zawodnik informowani są w formie pisemnej przez Biuro PZR o zakwalifikowaniu Zawodnika do
Kadry Narodowej wraz ze wskazaniem okresu na jaki Zawodnik został zakwalifikowany. Wzór
zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. We wskazanym w zawiadomieniu okresie Zawodnicy
zobowiązani są do każdorazowego stawiennictwa na Akcje Szkoleniowe PZR, przestrzegania wszystkich
przepisów wewnętrznych PZR regulujących status członka Kadry Narodowej, jak również stosowania się do
zaleceń i wezwań Wiceprezesa Zarządu ds. Sportowych, Kierownika Wyszkolenia i/lub Trenera Kadry.
Klub oraz Zawodnik informowani są w formie pisemnej przez Biuro PZR o powołaniu Zawodnika Kadry
Narodowej na określoną Akcję Szkoleniową nie później niż na 7 dni przed datą jej rozpoczęcia, z
zastrzeżeniem sytuacji gdy okres pomiędzy zaplanowanymi Akcjami Szkoleniowymi jest krótszy niż 7 dni
oraz sytuacji nagłych, a w szczególności kontuzji lub choroby innego członka Kadry Narodowej. W takiej
sytuacji klub oraz Zawodnik o powołaniu na Akcję Szkoleniową informowani są niezwłocznie po
zakończeniu wcześniejszej Akcji Szkoleniowej lub zaistnienia nagłej sytuacji. Wzór powołania stanowi
załącznik nr 2 do Regulaminu.
Powołanie Zawodnika Kadry Narodowej na Akcję Szkoleniową jest jednoznaczne z jego obowiązkowym
stawiennictwem na zaplanowaną Akcję Szkoleniową. Zawodnik Kadry Narodowej zobowiązany jest
potwierdzić (w formie pisemnej lub mailowej) swoją obecność na Akcji Szkoleniowej u Trenera Kadry nie

5.

6.

7.

8.

później niż na 5 dni przed terminem Akcji Szkoleniowej na jaką został powołany. W przypadku konieczności
podróży lotniczej Zawodnik Kadry Narodowej zobowiązany jest potwierdzić (w formie pisemnej lub
mailowej) swoją obecność na Akcji Szkoleniowej niezwłocznie tj. nie później niż po 48 godzinach od
otrzymania powołania.
W przypadku kontuzji lub choroby uniemożliwiającej powołanemu Zawodnikowi Kadry Narodowej
uczestnictwo w Akcji Szkoleniowej, klub oraz Zawodnik zobowiązani są do niezwłocznego tj. nie później niż
48 godzin po otrzymaniu powołania powiadomienia Trenera Kadry oraz Kierownika Wyszkolenia o
powodach braku możliwości uczestnictwa w Akcji Szkoleniowej wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji
potwierdzającej brak możliwości uczestnictwa w Akcji Szkoleniowej (np. dokumentacja medyczna
potwierdzająca wystąpienie kontuzji; zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę).
PZR przysługuje prawo do przebadania Zawodnika Kadry Narodowej przez sztab medyczny PZR. W takim
wypadku Zawodnik Kadry Narodowej zobowiązany jest stawić się w miejscu i czasie wskazanym przez PZR
celem przeprowadzenia wewnętrznych badań. Ostateczna decyzja co do możliwości udziału Zawodnika
Kadry Narodowej w Akcji Szkoleniowej należy do lekarza Kadry Narodowej. W przypadku potwierdzenia
diagnozy przedstawionej w dostarczonej dokumentacji medycznej ze stanem faktycznym stanu zdrowia
Zawodnika koszty w/w badania ponosi PZR, w przeciwnym przypadku Zawodnik.
Uniemożliwienie Zawodnikowi uczestnictwa w Akcji Szkoleniowej Kadry Narodowej lub
nieusprawiedliwione niestawienie się przez Zawodnika Kadry Narodowej na Akcji Szkoleniowej stanowi
przewinienie dyscyplinarne w rozumieniu Regulaminu Dyscyplinarnego PZR. W sytuacji zaistnienia
okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym (uniemożliwienie uczestnictwa w Akcji
Szkoleniowej lub nieusprawiedliwione niestawienie się przez Zawodnika na Akcję Szkoleniową) Zawodnik,
na podstawie odpowiednich przepisów Regulaminu Dyscyplinarnego oraz Międzynarodowej Federacji
Rugby (World Rugby) oprócz nałożenia kary dyscyplinarnej pozbawiony zostanie prawa do
reprezentowania klubu przez okres trwania Akcji Szkoleniowej oraz przez okres dodatkowych 10
(dziesięciu) dni licznych od ostatniej zaplanowanej Akcji Szkoleniowej.
Trener Kadry Narodowej, spośród Zawodników zakwalifikowanych do Kadry Narodowej, dokona wyboru
członków Reprezentacji zobowiązanych do reprezentacji Polski podczas określonej imprezy sportowej.
Decyzja Trenera Kadry dotycząca wyboru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest ostateczna.
Trener Kadry Narodowej ponosi za nią odpowiedzialność sportową przed Zarządem PZR.
§ 5.
[Prawa i obowiązki członków Kadry Narodowej]

1.

Zawodnik Kadry Narodowej ma w okresie powołania prawo do:
a.

rywalizacji o miejsce w Reprezentacji, do której wybierany jest na podstawie decyzji Trenera
Kadry;

b.

korzystania w trakcie Akcji Szkoleniowych z obiektów sportowych, infrastruktury sportowej oraz
sprzętu sportowego udostępnionego przez PZR zgodnie z ich przeznaczeniem, w celu osiągnięcia
jak najlepszego wyniku sportowego;

c.

opieki medycznej w trakcie przygotowań Kadry Narodowej oraz ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW) na zasadach określonych w Ustawie o Sporcie;

d.

używania tytułu „reprezentanta kraju” w okresie faktycznego bycia powołanym do Kadry
Narodowej;

e.

pokrycia kosztów związanych z realizacją przez niego obowiązków zawodniczych podczas akcji
szkoleniowych Kadr Narodowych zaakceptowanych przez księgowość PZR;

f.

innych świadczeń ze strony PZR przyznanych w ramach zawieranych przez PZR umów przy
wykorzystaniu wizerunku członków Kadr Narodowych PZR.

2.

Zawodnik Kadry Narodowej w okresie powołania jest zobowiązany do:
a.

godnego reprezentowania kraju w każdym miejscu i czasie;

b.

sumiennego, aktywnego i pełnego zaangażowania udziału w Akcjach Szkoleniowych, mających na
celu podniesienie lub utrzymanie poziomu sportowego oraz osiąganie jak najlepszych wyników
sportowych;

c.

uczestniczenia we wszelkich akcjach promocyjnych i reklamowych, nagraniach telewizyjnych,
wywiadach radiowych i innych wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez PZR;

d.

wykonywania poleceń sztabu szkoleniowego, Kierownika Wyszkolenia, przedstawicieli Biura PZR
oraz członków władz PZR;

e.

wykonywanie zaleceń specjalistów z zakresu leczenia, odnowy biologicznej oraz wykonywania
wszelkich innych zaleceń służących utrzymaniu i podnoszeniu sprawności fizycznej i
psychomotoryczne;

f.

terminowego poddawania się okresowym badaniom lekarskim i wydolnościowym oraz ścisłego
przestrzegania postępowania leczniczego zaleconego przez lekarza Kadry Narodowej;

g.

poszanowania pobranego sprzętu sportowego, wykorzystywania go wyłącznie w celu realizacji
obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członka Kadry Narodowej oraz rozliczenia się z
pobranego sprzętu sportowego na polecenie sztabu szkoleniowego Kadry Narodowej, Kierownika
Wyszkolenia lub członków władz PZR;

h.

udostępnienia na zasadach wyłączności swojego wizerunku w stroju reprezentacji kraju, na
zasadach określonych w „Regulaminie wykorzystywania wizerunku członka kadry narodowej
Polskiego Związku Rugby w stroju reprezentacji kraju”;

i.

dbania o dobre imię PZR, a w szczególności powstrzymywania się od publicznych zachowań (w
tym zachowań i wypowiedzi upublicznionych za pośrednictwem Internetu), wywiadów i
oświadczeń kierowanych do mediów, które w szczególności dotyczą decyzji personalnych lub
merytorycznych podejmowanych przez Zarząd PZR, członków sztabu szkoleniowego oraz osoby
działające w ich imieniu. Powyższe nie narusza prawa Zawodnika do swobodnej wypowiedzi w
zakresie nie wykraczającym poza ochronę jego słusznego interesu;

j.

używania ubiorów oraz obuwia sportowego firmy, z którą PZR ma zawarte umowy, z wyłączeniem
obuwia sportowego. Zawodnika ma obowiązek dbałości o powierzone mienie PZR, a w
szczególności ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu strój oraz sprzęt
sportowych;

k.

przestrzegania wszelkich zobowiązań zawartych w umowach z oficjalnymi sponsorami PZR;

l.

przestrzegania postanowień Statutu, Regulaminu Dyscyplinarnego oraz wszelkich innych
przepisów wewnętrznych PZR oraz przepisów Międzynarodowej Federacji Rugby (World Rugby);

m. przestrzegania obowiązujących przepisów antydopingowych oraz poddawania się kontrolom
antydopingowym;

n.

powstrzymywania się od zachowań, które w jakikolwiek sposób mogłyby wpływać negatywnie na
wykonywanie przez niego obowiązków wynikających z funkcji członka Kadry Narodowej tj. w
szczególności powstrzymywać się od:
− spożywania alkoholu, używania narkotyków (substancji psychotropowych i środków
odurzających) i innych substancji szkodliwych dla jego zdrowia lub zabronionych przez
obowiązujące prawo;
− uprawiania sportu i rekreacji ruchowej stwarzającej potencjalne zagrożenie dla życia,
zdrowia i właściwej kondycji psychofizycznej Zawodnika, w tym w szczególności:
alpinizmu i turystyki wysokogórskiej, sportów motorowych, narciarskich, łyżwiarskich,
żeglarskich, sportów lotniczych, sportów walki, futsalu i piłki plażowej, chyba że uzyskał
on na to zgodę PZR;
− udziału we wszelkich akcjach reklamowych i marketingowych towarów, usług i
przedsiębiorców konkurencyjnych wobec sponsorów PZR, chyba że uzyskał on na to
pisemną zgodę PZR;

o.

pozostawania w stałym kontakcie ze sztabem szkoleniowym Kadry Narodowej, a w szczególności:
− niezwłocznego przekazywania informacji, które mogą spowodować brak udziału w danej
Akcji Szkoleniowej, nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem Akcji Szkoleniowej, w
przeciwnym wypadku koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywa
zawodnika (za wyjątkiem wypadków losowych lub siły wyższej);
− niezwłocznego informowania o braku możliwości udziału w Akcji Szkoleniowej z uwagi na
chorobę lub kontuzję, która musi być zawsze udokumentowana za pośrednictwem
stosownego dokumentu;
− każdorazowego uzyskana zgody Trenera Kadry na przybycie w terminie późniejszym niż
określony w treści powołania na Akcję Szkoleniową.
§ 6.
[Postanowienia końcowe]

1.

Prawo interpretacji Regulaminu oraz jego zmiany przysługuje Zarządowi PZR.

2.

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

