Kryteria powoływania zawodników do Kadry Wojewódzkiej Młodzików na 2021r.
O powołaniu zawodnika do Kadry Wojewódzkiej decyduje spełnienie poniższych wymagań:
● Kryteria formalne
1. Przynależność zawodnika do klubu województwa pomorskiego zrzeszonego w POZP i PZP
2. Wiek zawodnika ( wg przepisów PZP 12 – 13 lat.)
3. Zgoda rodziców ( na stosownym oświadczeniu)
4. Zgoda macierzystego klubu ( na stosownym oświadczeniu )
5. Zapoznanie się i podpisanie oświadczenia przez zawodnika o zapoznaniu się z

regulaminem KWM

6. Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych
7. Posiadanie licencji i ważnych badań lekarskich
8. Zawodnicy SMS Gdańsk nie mogą być powoływani do KWM
● Kryteria wynikowe
O kolejności na liście decyduje:
1. Miejsce w rankingu (swimrankings, pływalnia 25m ) na dzień 31.12.2020r.
2. Nie będą brane pod uwagę miejsca na 200 mot, 400 zm, i 1500 stylem dowolnym w
obu rocznikach, oraz 800 dow w roczniku 2009.
3.

W wypadku zajęcia tych samych miejsc o kolejności decyduje lepszy wynik wg punktacji
wielobojowej (dotyczy tej samej kategorii wiekowej).

4. W przypadku zajęcia tych samych miejsc przez zawodników w różnej kategorii wiekowej, o
kolejności decyduje przewyższenie klasy sportowej dla danego rocznika, jeśli i to nie wskaże
kandydata to powołany zostanie 13-latek.
Skład kadry ustalony w oparciu o kryteria ustalone przez zarząd POZP zatwierdza
Trener Koordynator, dalej PZP, PFS ( UM) i MSiT
Skład ilościowy kadry – przydział miejsc + 50% rezerwy
Kadra powoływana jest na cały rok. Dopuszcza się 1 korektę ( maj ) ze względu na rezygnację ze
szkolenia klubowego lub kadrowego, długotrwałą chorobę, kontuzję lub znaczące obniżenie poziomu
sportowego zawodnika.
Zawodnicy KWM muszą mieć wykonany test MTSF do dnia 15.09.2021r.
Zobowiązuje się trenerów powołanych na zgrupowanie szkoleniowe ( maj-czerwiec) do
przeprowadzenia testu MTSF na obozie. Zawodnicy nie biorący udziału tym zgrupowaniu muszą
wykonać go w ramach zajęć klubowych.
Warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki zawodnika biorącego udział w szkoleniu KWM zawarte są
w Regulaminie Kadry Wojewódzkiej Województwa Pomorskiego
Proponowany skład kadry ukaże się na stronie POZP do dnia 10.01.2021r.
Kryteria powołania zawodników do KWM zatwierdzone zostały przez Zarząd POZP w dniu
9.12.2020r.
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