
REGULAMIN KADRY WOJEWÓDZKIEJ 
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

 
Szkolenie w kadrze wojewódzkiej ma za zadanie umożliwiać najlepszym zawodnikom w województwie pomorskim 

doskonalenie sportowych umiejętności w celu uzyskania awansu do reprezentacji narodowych. 
Szkolenie w kadrze wojewódzkiej w danej dyscyplinie prowadzi Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku samodzielnie 

lub w porozumieniu z właściwym Wojewódzkim Okręgowym Związkiem Sportowym. 
 
1. Podstawowe pojęcia regulaminu: 

1.1. Federacja, PFS – Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku. 
1.2. Trener koordynator – trener kierujący szkoleniem w dyscyplinie lub bloku konkurencji w dyscyplinie sportu. 
1.3. Zawodnik KW – zawodnik będący członkiem kadry wojewódzkiej w dyscyplinie sportu. 
1.4. Akcja szkoleniowa – zgrupowanie, konsultacja szkoleniowa, startowa, badania specjalistyczne. 
1.5. Kierownik Wyszkolenia PFS – Kierownik Wyszkolenia Pomorskiej Federacji Sportu. 
1.6. Program Szkolenia MSiT „Kadra Wojewódzka” – Program szkolenia dzieci uzdolnionej sportowo finansowany przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki „Szkolenie kadr wojewódzkich juniorów młodszych i juniorów oraz organizacja 
eliminacji wojewódzkich do zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. 

2. Regulamin Kadry Wojewódzkiej Województwa Pomorskiego dotyczy zawodników powoływanych do szkolenia w kadrach 
wojewódzkich we wszystkich kategoriach wiekowych. 

3. Zawodnicy są powoływani do kadry wojewódzkiej na podstawie kryteriów opracowanych przez trenera KW i 
zatwierdzonych przez Zarząd właściwego Wojewódzkiego Okręgowego Związku Sportowego oraz Kierownika Wyszkolenia 
PFS. 

4. Zawodnik będący w rezerwie kadry wojewódzkiej może być powołany na akcję szkoleniową, w miejsce zawodnika z 
podstawowej kadry nie mogącego uczestniczyć w akcji lub, gdy warunki finansowe umożliwiają zwiększenie liczby osób 
szkolonych. 

5. Zawodnik powołany na planowaną akcję szkoleniową ma obowiązek w niej uczestniczyć. Nieobecność na akcji może być 
usprawiedliwiona tylko zwolnieniem lekarskim, usprawiedliwieniem rodziców lub usprawiedliwieniem z klubu. Brak 
zwolnienia lub powtarzające się usprawiedliwienia  skutkują przesunięciem do rezerwy KW, a w ostateczności do skreślenia  
zawodnika ze szkolenia w KW. 

6. Zawodnicy KW mają obowiązek startu w zawodach określonych kalendarzem właściwego Wojewódzkiego Okręgowego 
Związku Sportowego. Start w reprezentacji narodowej lub zwolnienie trenera reprezentacji zwalniają z udziału w akcji KW. 

7. Zawodnik KW ma obowiązek godnie reprezentować województwo pomorskie w zawodach, na które zostanie powołany. W 
trakcie tych zawodów zobowiązany jest do eksponowania barw województwa pomorskiego i występowania w sprzęcie 
dostarczonym przez Federację, o ile stosowne umowy pomiędzy Federacją a właściwym Wojewódzkim Okręgowym 
Związkiem Sportowym nie stanowią inaczej. 

8. Odpowiedzialnym za stawienie się zawodnika na akcję szkoleniową z pełną dokumentacją (ważna karta zdrowia, licencja) i 
określonym w powołaniu sprzętem jest macierzysty klub. Brak w/w skutkuje nieprzyjęciem zawodnika na akcję, a klub 
obciążony zostanie uzasadnionymi kosztami utraconymi z tytułu zarezerwowanych noclegów-wyżywienia. 

9. O powołaniu zawodnika na akcję szkoleniową informowany jest pisemnie macierzysty klub, który w tej samej formie wyraża 
zgodę na udział w niej zawodnika lub informuje o powodach rezygnacji z udziału w akcji szkoleniowej. 

10. Zawodnik powołany na akcję ma prawo do korzystania z: noclegów, wyżywienia, opieki trenerskiej, obiektów sportowych. 
11. Organizator akcji jest odpowiedzialny za zawodnika od momentu rozpoczęcia zgrupowania określonego w powołaniu do 

momentu jego zakończenia określonego w powołaniu. 
12. W pierwszym dniu akcji uczestnicy muszą być zapoznani z programem i regulaminem akcji, co potwierdzają własnoręcznym 

podpisem. Za nieprzestrzeganie regulaminu zgrupowania uczestnik akcji może być ukarany upomnieniem, naganą lub 
usunięty z danej akcji szkoleniowej przez kierownika zgrupowania. 

13. Zawodnika karnie usuniętego z obozu mają obowiązek odebrać rodzice, prawni opiekunowie lub osoby przez nich 
upoważnione. W innym przypadku kosztami odesłania zawodnika do domu będzie obciążony macierzysty klub. 

14. W przypadku usunięcia karnie zawodnika z akcji szkoleniowej zawodnik zostaje przeniesiony do rezerwy, a Zarząd 
właściwego Wojewódzkiego Okręgowego Związku Sportowego powinien dokonać oceny naruszenia regulaminu i ma prawo 
wnioskować do Kierownika Wyszkolenia PFS o skreślenie z Kadry Wojewódzkiej. 

15. Kluby, w porozumieniu z rodzicami, których zawodnicy zostali powołani do Kadry Wojewódzkiej, przyjmują na siebie 
obowiązek regulowania dopłat finansowych wynikłych z uczestniczenia w Programie Szkolenia MSiT „Kadra Wojewódzka”. 

16. Wysokość i konieczność dopłat w danej akcji szkoleniowej ustala każdorazowo Trener Koordynator i upoważniony członek 
Zarządu właściwego Wojewódzkiego Okręgowego Związku Sportowego. 

17. Za godne reprezentowanie województwa pomorskiego zawodnicy mogą być nagradzani. 
 

  


