KOMISJA NARCIARSTWA WYSOKOGÓRSKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU

REGULAMIN POWOŁYWANIA ZAWODNIKÓW DO KADRY NARODOWEJ
W NARCIARSTWIE WYSOKOGÓRSKIM
ORAZ SKREŚLANIA I ZAWIESZANIA ZAWODNIKÓW
§1
Zarząd PZA na wniosek Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego PZA, zwanej dalej w skrócie KNW, ustala
skład kadry narodowej.
§2
Kadrę narodową powołuje się w każdej z międzynarodowych kategorii:
1. senior (w tym espoir) – kobiety, mężczyźni;
2. junior – kobiety, mężczyźni;
3. kadet – kobiety, mężczyźni.
§3
Postawą powołania zawodnika do kadry narodowej jest jego pozycja w krajowym rankingu końcowym
obliczana poprzez zsumowanie:
1. punktów za miejsce (pzm) z wszystkich punktowanych startów zawodnika w ostatnim sezonie
(dających najwięcej pzm po uwzględnieniu współczynnika):
rodzaj zawodów

współczynnik

Mistrzostwa Świata

6

Zawody Pucharu Świata

4

Mistrzostwa Europy

5

Zawody Pucharu Europy Środkowej

2

Mistrzostwa Polski

2

Zawody Pucharu Polski

1

Otwarte klasyczne zawody wysokiej rangi z homologacja ISMF

2

Otwarte zawody zagraniczne z homologacja ISMF

1

Inne zawody krajowe z homologacją KNW PZA

0,5

Uwaga: dane zawody mogą być liczone tylko raz o ile dotyczy to tego samego składu zawodników

2. pzm z przedostatniego rankingu końcowego z współczynnikiem 0,5.
Wśród 3 zawodników z największą ilością punktów w rankingu w każdej kategorii, decydujące znaczenie
będzie miał wynik rywalizacji bezpośredniej między zawodnikami.
Zarząd PZA na wniosek KNW może powołać do kadry narodowej dowolną ilość zawodników z kategorii lub
nie powołać żadnego zawodnika z kategorii.
§4
Nominacja zawodnika do kadry narodowej ważna jest na sezon zawodniczy z zastrzeżeniem §5.
§5
W uzasadnionych wypadkach Zarząd PZA na wniosek KNW może powołać, zawiesić lub skreślić zawodnika
ze składu kadry narodowej w każdej chwili podczas trwania sezonu.

§6
Zawodnik może zostać skreślony ze składu kadry narodowej jeśli:
1. Nie dopełni czynności formalnych związanych z powołaniem do kn.
2. Nie bierze udziału w wyznaczonych akcjach szkoleniowych.
3. Nie realizuje zaleceń treningowych trenera kn.
4. Wykazuje lekceważący stosunek do startów w zawodach międzynarodowych.
5. Podczas zgrupowań i zawodów spożywa napoje alkoholowe i inne używki.
6. Podczas zgrupować i zawodów prowadzi niehigieniczny tryb życia.
7. Lekceważy polecenia i zalecenia sztabu szkoleniowego.
§7
Zawodnik kadry narodowej może zostać zawieszony na okres 2 miesięcy jeśli:
1. Nie realizuje zaleceń treningowych.
2. Nie wykazuje adekwatnego zaangażowania w proces szkoleniowy.
3. Nie wypełnia formalności związanych z umowami sponsorskimi.
4. Prowadzi niehigieniczny tryb życia.
§8
1. Po sezonie startowym KNW dokona oceny wyników zawodników.
2. Ocena ta będzie stanowić podstawę weryfikacji składu kadry narodowej.
§9
Niniejszy regulamin zastępuje regulamin z 26. czerwca 2018.

Warszawa, 26 czerwca 2018 roku.

Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego PZA,
Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu

