REGULAMIN KADRY WIELKOPOLSKI
Dotyczy powoływania zawodników do Kadry Wielkopolski młodzików, juniorów
młodszych , juniorów na kucach i koniach w dyscyplinie skoki przez przeszkody,
ujeżdżenie i wkkw.
I KADRA WIELKOPOLSKA
Celem Kadry Wielkopolskiej jest reprezentowanie regionu na zawodach regionalnych
i ogólnopolskich. Skład KW ustalany jest na wniosek trenera koordynatora,
akceptowany przez v-ce Prezesa ds sportowych i zatwierdzany przez Zarząd. Liczba
zawodników w KW ustalana jest na podstawie przyznawanych miejsc przez WSS.
II ZASADY POWOŁYWANIA KADRY WIELKOPOLSKI
1.
Kadra Wielkopolski zwana dalej KW powoływana jest spośród zawodników
reprezentujących barwy klubów zrzeszonych w WZJ oraz zawodników bpk
z Wielkopolski na okres od 01.01 do 31.12. każdego roku kalendarzowego.
Głównym kryterium powoływania do KW są wyniki końcowe w rankingu
ogólnopolskim w roku ubiegłym oraz kryteria ustalone osobno w punkcie 3.
2.

3.
Do KW zostają powołani zawodnicy do reprezentowania regionu w skokach
przez przeszkody : w MP, HPPDiM, PPDiM, OOM, MW oraz ujeżdżenie i wkkw.
V-ce Prezes ds sportu i trener koordynator ma prawo zaproponować powołanie
do kadry zawodnika, który na dzień powołania nie spełnia kryteriów w punkcie 2 i 3,
ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że osiągnie je w trakcie trwania okresu
powołania ( jedno miejsce dla każdej z powołanych kadr )
4.

5.
Osoby powołane do KW stają się członkami KW w chwili złożenia pisemnego
oświadczenia o przyjęciu powołania.
6.
Powołanie do KW może zostać cofnięte przez zarząd WZJ w drodze uchwały
na wniosek v-ce Prezesa do spraw sportu lub trenera koordynatora. W razie nie
wywiązywania się z obowiązku członka Kadry.

7.
Zawodnicy powołani do Kadry Narodowej nie będą powoływani do KW,
ponieważ celem KW jest umożliwienie najlepszym zawodnikom w województwie
uzyskanie awansu do Kadry Narodowej poprzez doskonalenie sportowych
umiejętności.

1.

Do obowiązku członka KW należy:

a) przedstawienie harmonogramu startów w danym roku
b) członek KW zobowiązany jest do informowania w przypadku choroby lub innych
zdarzeń lub czynności medycznych mających wpływ na proces szkoleniowy.
c) zawodnik ma obowiązek uczestniczyć aktywnie w zgrupowaniach i akcjach
szkoleniowych oraz w testach sprawnościowych wykonywanych samodzielnie przez
WZJ lub WSS przy obecności swojego trenera lub rodzica.
d) zawodnik ma obowiązek godnie reprezentować województwo wielkopolskie w
zawodach
e) zawodnik ma obowiązek używania oficjalnego emblematu z logiem WZJ na stroju
konkursowym
f) członek KW jest zobowiązany do propagowania sportu jeździeckiego oraz dbania o
zewnętrzny wizerunek KW.
2.
Do praw członka KW należą:
a) uzasadniona i usprawiedliwiona nieobecność w akcjach szkoleniowych
b) pierwszeństwo w zgłoszeniach na Mistrzostwa Wielkopolski i szkolenia
organizowane przez WZJ.
c) prawo do wsparcia finansowego do startu na OOM.
d) prawo do używania emblematu z logo WZJ
3.
Członek KW otrzymuje emblemat w dniu powołania do Kadry. Emblemat ten
członek Kadry może używać na stroju konkursowym w okresie powołania do Kadry
Wojewódzkiej.
4. Regulamin zatwierdza Zarząd WZJ.
Regulamin zatwierdzony przez Zarząd WZJ w dniu 30.10.2017r.

