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POLSKI ZWIĄZEK MUAYTHAI
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Regulamin powoływania Kadry Narodowej,
Reprezentacji i warunków reprezentowania
barw narodowych w PZ Muaythai

2

Prawa i obowiązki zawodników kadry narodowej i reprezentacji regulowane są
przez Ustawę o sporcie z dn 25.06.2010r. rozdział 3 art. 13 i 14, Statut
Polskiego Związku Muaythai rozdział 2 par. 2 i 3 oraz niniejszy Regulamin.

I. Ilościowy skład Kadry Narodowej
§1
1. Seniorzy 18-40 lat: maksymalny skład kadry narodowej ustala się na 60 osób
(maksymalnie do 4 zawodników w jednej kategorii wagowej wg przepisów IFMA
i PZ Muaythai).
2. Juniorzy 16-17 lat: maksymalny skład kadry ustala się na 60 osób (kategorie
wagowe jw.).
3. Kadeci 14-15 lat: maksymalny skład kadry ustala się na 60 osób (kategorie
wagowe jw.)
4. Dzieci starsze 12-13 lat: maksymalny skład kadry ustala się na 40 osób (kategorie
wagowe jw.)
5. Dzieci młodsze 10-11 lat: maksymalny skład kadry ustala się na 40 osób (kategorie
wagowe jw.)

II. Powołanie Kadry Narodowej
§2
1. Zarząd PZ Muaythai powołuje kadrę narodową na wniosek trenerów kadry narodowej
po konsultacji z trenerami klubowymi.
2. Kadra narodowa powoływana jest raz w roku na okres roku od 1 stycznia do 31
grudnia. Dopuszcza się powołanie kadry narodowej w cyklach półrocznych.
3. Dopuszczalna jest korekta składu kadry narodowej w ciągu roku ze względu na wyniki
osiągane podczas zawodów oraz na podstawie realizacji planów szkoleniowych dla
poszczególnych zawodników.
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III. Kryteria powoływania Kadry Narodowej
§3
1. Czynniki decydujące o powołaniu do kadry narodowej
a) dotychczasowe osiągnięcia medalowe,
b) przydatności do reprezentacji pod względem: wieku, pozytywnych
cech psychofizycznych, perspektyw rozwojowych (np. progresja
wyników) itp.
2. O kolejności na liście kadry narodowej decydują: osiągnięte rezultaty
sportowe, perspektywy rozwojowe oraz przydatność do reprezentacji.

IV. Status członka Kadry Narodowej
§4
Oficjalne powołane do kadry narodowej następuje z chwilą pisemnego
potwierdzenia przyjęcia obowiązków członka kadry narodowej oraz akceptacji i
realizacji przyjętego przez Związek planu szkolenia.

§5
Obowiązki zawodników kadry narodowej:
1. Realizacja programu szkoleniowego, opracowanego przez PZ Muaythai.
2. Przestrzeganie postanowień regulaminów sportowych i uchwał Zarządu oraz
stosowanie się do decyzji kierownictwa, managera, trenera i lekarza
reprezentacji.
3. Przestrzeganie i stosowanie się do postanowień organizatora zawodów.
4. Poddawanie się badaniom lekarskim, wydolnościowym, antydopingowym.
5. Przestrzeganie zakazu zażywania środków dopingujących, narkotycznych i
używek.
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6. Przestrzeganie zakazu zażywania jakichkolwiek lekarstw i odżywek bez
wcześniejszej akceptacji lekarza reprezentacji.
7. Używanie oraz dbałość o przekazany przez Związek sprzęt i strój reprezentanta
Polski oraz zwrotu sprzętu w przypadku rezygnacji lub utraty członkostwa w
kadrze.
8. Przestrzeganie zakazu umieszczania we własnym zakresie jakichkolwiek
dodatkowych znaków i napisów na stroju i sprzęcie o którym mowa
w §5 pkt. 7
9. Przestrzeganie sportowego trybu życia.
10. Rozwiązywanie powstałych problemów w drodze bezpośrednich negocjacji z
kierownictwem reprezentacji lub Związku.

§6
Nagrody i stypendia
Zawodnicy kadry narodowej, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w następujących
zawodach: mistrzostwa świata lub europy, pucharze świata lub europy oraz innych
multi sportowych imprezach np. sportaccord, arafura games itp. mogą otrzymać
stypendia sportowe oraz nagrody za osiągniecie wysokich wyników sportowych.
Stypendia sportowe i nagrody może fundować PZ Muaythai lub na jego wniosek
przyznawane są przez Ministra Sportu, instytucje samorządowe według ściśle
określonych wytycznych.

V. Nominacje do Reprezentacji Narodowej
§7
Spośród aktualnej kadry narodowej powoływana jest reprezentacja narodowa
według następujących kryteriów:
1. Reprezentacja na mistrzostwa świata, europy, oraz multi sportowe np.
Sportaccort, Arafura Games
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a) osiągnięte wyniki w zawodach międzynarodowych różnej rangi
b) b) aktualna dyspozycja zawodnika,
c) aktualne warunki zdrowotne i wyniki badań diagnostycznych,
d) obserwacje dokonywane przez trenerów kadry PZ Muaythai na zawodach i
zgrupowaniach szkoleniowych,
2. Reprezentacja na zawody międzynarodowe: zawodnicy zostają wytypowani
przez trenerów kadry narodowej po uzgodnieniu z Zarządem PZ Muaythai.

§8
Skład reprezentacji na zawody mistrzowskie podlega akceptacji Zarządu PZ
Muaythai.

§9
1. Członek kadry narodowej udostępnia, na zasadach wyłączności, swój
wizerunek w stroju reprezentacji kraju polskiemu związkowi sportowemu,
który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów
gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez regulaminy tego związku lub
międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danym sporcie.

2. Zawodnik przed zakwalifikowaniem do kadry narodowej lub reprezentacji
wyraża zgodę na rozpowszechnienie swojego wizerunku w stroju reprezentacji
kraju w rozumieniu art.81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, art.14 Ustawy o sporcie oraz RODO
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VI. Postanowienia końcowe
§ 10
Zarząd PZ Muaythai ma prawo do interpretacji powyższego regulaminu

Podstawa prawna:
Uchwała Zarządu PZ Muaythai z dnia 30.11.2018 r.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku

