
Regulamin wyjazdów na zawody IFSC poza centralnymi 
 
1. Pierwszeństwo wyjazdu mają zawodnicy, którzy spełnili kryteria kwalifikacyjne, ale nie zostali powołani do 

składu reprezentacji z braku możliwości finansowania.  
                        Jeśli jest kilku takich zawodników o kolejności decyduje trener kadry narodowej. 

2. Zawodnik, który ubiega się możliwość wyjazdu musi prezentować wystarczający poziom sportowy 
dostosowany do zawodów, w których chciałby uczestniczyć. W tym celu trener kadry wraz z trenerem 
prowadzącym zawodnika nakreśla założenia startu. Po zawodach następuje ocena startu zawodnika, 
również w kontekście jego przyszłych startów na koszt własny. 
 

Zawodnicy/trenerzy zawodników, korzystający z możliwości wyjazdów na zawody poza centralnymi zobowiązani 
są do przestrzegania poniższych zasad: 
 
3. Dokonać zgłoszenia chęci samodzielnego wyjazdu z uzasadnieniem szkoleniowym do zespołu 

szkoleniowego: szkolenie.kws@pza.org.pl, oraz odpowiedniego trenera kadry, nie później niż 30 dni przed 
rozpoczęciem pierwszego dnia zawodów. Prośba zostanie rozpatrzona najszybciej jak to możliwe.  

4. Wykupić licencję IFSC w odpowiednim terminie.  
5. Dokonać opłaty startowej nie później niż na 21 dni przed zawodami, brak opłaty będzie się wiązał z 

niezgłoszeniem zawodnika na dane wydarzenie. 
6. Wykupić polisę OC i przesłać skan potwierdzenia opłaty za ubezpieczenie do biura PZA nie później niż 14 dni 

przed zawodami 
 
Wyjazd na zawody równolegle do wyjazdu centralnego. 

7. Wyjazdy organizowane są indywidualnie. W wyjątkowych sytuacjach jest możliwe dołączenie zawodnika 
wyjeżdżającego na własny koszt do wyjazdu centralnego, jednak po pozytywnej opinii zespołu 
szkoleniowego, kierownika wyjazdu i biura PZA. 

8. Podczas wydarzenia, zawodnik i trener podporządkowują się kierownikowi reprezentacji. 
9. W przypadku niestosowania się do zaleceń kierownika wyjazdu lub niesportowego zachowania możliwe jest 

nieudzielenie pozwolenia na kolejny indywidualny wyjazd. 
10. Trenerzy jadący na własny koszt mogą być zgłoszeni jako osoby oficjalne, jednak po pozytywnej opinii 

zespołu szkoleniowego i kierownika wyjazdu, uwzględniając limity zgłoszeń. W przypadku mniejszej ilości 
miejsc niż chętnych trenerów ostateczna decyzję podejmuje zespół szkoleniowy i kierownik wyjazdu 
centralnego. 

11. Wszelkie protesty są zgłaszane wyłącznie po zgodzie kierownika reprezentacji. 
12. Koszt odrzuconego protestu pokrywa zawodnik zaraz po powrocie z wyjazdu wpłacając odpowiednią kwotę 

na konto PZA. 
 
Wyjazd na zawody, na które nie ma organizowanego wyjazdu centralnego. 

13. W przypadku gdy na dane zawody nie ma organizowanego wyjazdu centralnego, zawodnik jest cały czas pod 
opieką trenera lub innego opiekuna (w przypadku nieletnich musi być to osoba pełnoletnia). 

14. Trenerzy mogą być zgłoszeni jako osoby oficjalne po pozytywnej opinii zespołu szkoleniowego, 
uwzględniając limitu miejsc oraz biorąc pod uwagę doświadczenie trenera w udziale w zawodach IFSC. 

15. Koszt odrzuconego protestu pokrywa zawodnik zaraz po powrocie z wyjazdu wpłacając odpowiednią kwot 
na konto PZA 
 
Przepisy końcowe 

16. Zawodnicy mający zobowiązania finansowe wobec PZA zostaną niedopuszczeni do samodzielnego wyjazdu. 
17. Zgłoszenie zawodnika na wyjazd poza centralnym, jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu. 
18. Prawo interpretacji niniejszych przepisów należy do Zarządu PZA. 


