
 
 

 
Regulamin powoływania Kadry Narodowej oraz Reprezentacji Polski Seniorów i 

Seniorek na Mistrzostwa Świata i Puchar Świata w kręglarstwie klasycznym 
 

 
Regulamin ma zadanie określenie reguł powoływania zawodniczek i zawodników do Kadry Narodowej 
oraz Reprezentacji Polski na najważniejsze imprezy międzynarodowe, w których uczestniczy Polska. 
 

1. Członkiem Kadry Narodowej Polski, zgodnie z ustawą o sporcie może zostać zawodnik 
posiadający licencję zawodniczą wydaną przez Polski Związek Kręglarski oraz posiada ważne 
badania lekarskie. 
 

2. Chcąc utrzymać wysoki poziom sportowy powołanych zawodniczek i zawodników, kandydaci 
do Kadry Narodowej w kategoriach seniorskich muszą obowiązkowo uczestniczyć w: 

 
a. Rozgrywkach o Drużynowe Mistrzostwa Polski (superliga) lub w dowolnej lidze 

zagranicznej na najwyższym poziomie rozgrywek w danym kraju, 
b. Indywidualnych Mistrzostwach Polski, 
c. Turniejach cyklu Grand Prix Polski. 

 
3. Kadrę na nowy rok kalendarzowy powołuje się na podstawie wyników osiągniętych w pełnym 

sezonie oraz w pierwszym okresie przygotowań danego sezonu wrzesień - grudzień. 
 

4. Komisja szkoleniowa ponadto ustala minima wynikowe, które kandydaci powinni uzyskać w 
pierwszym okresie startowym. 

 
 Minima sportowe określone dla zawodników w kręglarstwie klasycznym wynoszą: 

kadra Kobiety Mężczyźni 
seniorów 560 580 
juniorów 540 560 

 
5. Warunkiem niezbędnym jest również odpowiednia postawa godna Kadry Narodowej nie tylko 

na torach podczas zawodów ale również poza nim. 
 

6. Zawodnik oprócz limitów sportowych musi złożyć oświadczenie, że deklaruję chęć 
uczestniczenia w przygotowaniach do imprez mistrzowskich i reprezentowania Polski. 
 

7. Zawodnik Kadry Narodowej może maksymalnie 1 raz w ciągu sezonu sportowego odmówić 
udziału w imprezie zawartej w indywidualnych planach treningowych na dany sezon sportowy. 

 
8. Zawodnicy, którzy bez podania obiektywnych przyczyn odmówią startów w Reprezentacji 

Polski na imprezach mistrzowskich nie będą brani pod uwagę w kolejnych powołaniach. 
 

9. Z zawodników/czek spełniających powyższe wymagania trenerzy wybiorą Reprezentację 
Polski na Mistrzostwa Świata lub Puchar Świata (na podstawie analizy gry, uzyskanych 
wyników). 

 
10. Zawodnicy i zawodniczki Kadry Narodowej podlegają badaniom antydopingowym (WADA). 

 
11. W przypadku przyłapania na spożyciu alkoholu lub wykryciu niedozwolonych środków 

farmakologicznych zawodnik/czka automatycznie zostaje usunięty/usunięta  z Kadry 
Narodowej oraz zostaje na niego/nią nałożona kara zgodnie z przepisami regulaminowymi 
PZKręgl. 

 



12.  Zawodnicy powołani do kadry muszą podpisać oświadczenie poniższej treści: 
 
 
 
 
 
 
                                          Oświadczenie 
 
Ja ……………………………………..  posiadający licencje nr ….. 

jako zawodnik Kadry Narowowej Polskiego Związku Kręglarskiego zobowiązuje się do realizowania 

planów przygotowawczych do imprezy głównej oraz w trakcie powołania na zawody będę w pełnej 

dyspozycji psycho-fizycznej. 

Akceptuję Regulamin powoływania Kadry Narodowej oraz Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata 

i Puchar Świata w kręglarstwie klasycznym. 
 
 
 
data……………………… 
 
 
  podpis…………………………  
 
 


