REGULAMIN
KADRY NARODOWEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU JUDO
§1.
[Podstawa prawna]
Zarząd Polskiego Związku Judo powołuje kadrę narodową w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
§2.
[Definicje pojęć występujących w regulaminie]
Dla potrzeb regulaminu użyte w nim wyrażenia otrzymują znaczenie jak poniżej:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

„centralnego szkolenia sportowego” – należy rozumieć szkolenie planowane, realizowane i finansowane
przez PZ Judo.
„centralnych grupach szkoleniowych” – należy rozumieć zawodników powołanych do udziału w szkoleniu
centralnym.
„podpisaniu deklaracji uczestnictwa i zaangażowanie w realizację procesu szkoleniowego KN (zał. …) oraz
podpisanie zobowiązania do przestrzegania niniejszego regulaminu” - rozumiane jest jako złożenie
oświadczenia o przyjęcia powołania do składu KN i możliwości realizacji zadań szkoleniowych KN oraz
przyjęciu konsekwencji za nieprzestrzeganie Regulaminu KN.
„negatywną ocenę realizacji celów lub zadań szkoleniowych” należy rozumieć ocenę dokonywaną przez
trenera KN wg zaproponowanych przez niego i udostępnionych zainteresowanym (zawodnik, trener
klubowy) kryteriów.
„Program szkolenia” – należy rozumieć program szkolenia zaplanowany do realizacji przez członków KN w
postaci:
- rocznego, graficzny plan organizacji szkolenia tzw „łączka”
- grupowego planu udziału w akcjach szkoleniowych
Program szkolenia dostępny jest zainteresowanym klubom, trenerom i zawodnikom –
należy rozumieć, że przesyłany jest na adresy mailowe zawodników, trenerów klubowych
oraz klubów.
„kryteria i zasady kwalifikacji, powoływania zawodniczek i zawodników do Reprezentacji Polski na zawody
międzynarodowe i mistrzowskie” należy rozumieć jako zbiór zasad kwalifikacji do zawodów
międzynarodowych w tym zawodów mistrzowskich opublikowany na stronie PZ Judo.
„Uczestnik szkolenia” - uczestnikiem szkolenia jest każdy członek KN biorący udział w akcjach
szkoleniowych PZ Judo w czasie jego przynależności do kadry narodowej ,
„ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) od kosztów leczenia (KL) – w zakresie
wskazanym w opublikowanych na stronie PZ Judo dokumentach
„zindywidualizowanego planu szkolenia sportowego” – należy rozumieć program dostosowany do realizacji
celów szkoleniowych i wynikowych zawodnika wg zasady indywidualizacji w treningu sportowym
przejawiającej się w organizacji treningu, prawie w każdej fazie jego przebiegu, skierowanej na
kształtowanie, rozwijanie niezbędnych cech i najlepszych właściwości (predyspozycji i uzdolnień)
konkretnego zawodnika, które umożliwią mu osiągnięcie najwyższych wyników sportowych.
„grupy szkolenia olimpijskiego A1, A2, B1, B2,C” w rozumieniu przepisów Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz PZ Judo.
„powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających zasadę Fair Play w sporcie oraz zasad judo J.
Kano” należy rozumieć, że zasada fair play to system wartości etycznych w sporcie. Jest wyrazem postawy
reprezentowanej przez uczestnika współzawodnictwa sportowego. Postawa ta cechuje się respektowaniem
zasad obowiązujących w judo, także uczciwością w walce, szacunku i braku agresji wobec przeciwnika.
Zasady judo J. Kano:
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1. Seyroku zenyo - maksimum skuteczności przy minimum wysiłku
2. Jita kyoei - to trenowanie dla wspólnego dobra i korzyści, przez czynienie dobra nawzajem, do dobra wspólnego.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

„uzgodnionego szkolenia pomiędzy trenerem KN a trenerem klubowym realizowanego na poziomie
klubowym” należy rozumieć jednolity program szkolenia realizowany przez zawodnika KN uzgodniony i
akceptowany w zakresie celów, metod, środków i obciążeń treningowych przez trenera KN i trenera
klubowego.
„przedstawiania sprawozdań z realizacji uzgodnionych przez trenera KN z trenerem klubowym zadań
sportowych, szkoleniowych i wynikowych podczas centralnych akcji szkoleniowych oraz poza centralnymi
akcjami szkoleniowymi KN wobec zawodników wskazanych przez trenera KN (grupy szkolenia olimpijskiego
A1, A2, B1)”– należy rozumieć, przesyłanie w formie elektronicznej przez trenerów klubowych informacji w
zakresie wskazanym przez trenera KN o realizacji uzgodnionego programu szkoleniowego poza centralnymi
akcjami szkoleniowymi oraz przesyłanie przez trenerów KN informacji do trenera klubowego w zakresie
realizacji szkolenia podczas centralnych akcji szkoleniowych.
„centralnymi akcjami szkoleniowymi” należy rozumieć akcję szkoleniową KN zaplanowaną i
realizowaną przez PZ Judo
„wypełnienia stosownych arkuszy informacyjnych podczas pierwszego powołania do KN” – należy rozumieć
postepowanie wg zasad określonych w § 10.
„zawody mistrzowskie” – należy rozumieć, że są to Igrzyska Olimpijskie oraz zawody o mistrzostwo świata i
Europy.
„celów lub zadań szkoleniowych”, „celów treningowych i startowych” „zadań sportowych, szkoleniowych i
wynikowych” należy rozumieć zapisany cel i zadanie oraz cele i zadania szkoleniowe (treningowe,
startowe, wynikowe) do osiągnięcia w trakcie realizacji programu szkolenia.
„Nieusprawiedliwiona absencja w akcji szkoleniowej” należy rozumieć nieobecność na akcji szkoleniowej
lub jej części powołanego zawodnika KN bez powiadomienia PZ Judo o absencji i podaniu jej przyczyny.

§3.
[Zasady powoływania]
1) Polski Związek Judo powołuje kadrę narodową (KN) w celu organizacji centralnego szkolenia sportowego
wybitnych zawodniczek oraz zawodników oraz reprezentowania przez nich barw narodowych w zawodach
międzynarodowych i mistrzowskich.
2) Skład KN zatwierdza Zarząd PZ Judo na wniosek dyrektora sportowego PZ Judo (złożony nie później niż do
25.06 i 20.12) po otrzymaniu propozycji od trenerów KN (w terminie do 15.06 oraz do 15.12. każdego roku)
na następne półrocze wg kryteriów:
a. nienaganna postawa moralno-etyczna zawodnika
b. spełnienie kryteriów sportowych
c. posiadanie obywatelstwa polskiego; w przypadku posiadania podwójnego obywatelstwa złożenie
oświadczenia o wyborze reprezentowania Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w tym w
imprezach mistrzowskich.
d. podpisaniu oświadczenia o uczestnictwie i zaangażowaniu w realizację procesu szkoleniowego KN i
zobowiązania do przestrzegania niniejszego regulaminu – załącznik 1, załącznik 2.
e. podpisanie oświadczenia o zobowiązaniu się do przestrzegania regulaminu wizerunkowego KN PZ Judo
f. posiadanie aktywnej licencji zawodniczej PZ Judo
g. posiadania przez zawodnika aktualnego orzeczenie lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu zgodne z
obowiązującym prawem
3) Polski Związek Judo powołuje KN wg kryteriów sportowych określonych w regulaminie powoływania KN pn.
„Regulamin powoływania Kadr Narodowych Polskiego Związku Judo”.
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4) Polski Związek Judo powołuje KN w konkurencjach olimpijskich, paraolimpijskich i nieolimpijskich w grupach
wiekowych objętych krajowym i międzynarodowym systemem współzawodnictwa sportowego:
5.1. Konkurencje olimpijskie:
a. KN seniorek i seniorów
b. KN młodzieży kobiet i mężczyzn
c. KN juniorek i juniorów
d. KN juniorek młodszych i juniorów młodszych
5.3. Konkurencje paraolimpijskie
5.2. Konkurencje nieolimpijskie:
e. KN judo niepełnosprawnych
f. KN weteranów judo kobiet i mężczyzn
g. KN judo kata
h. KN judo show
5) KN powoływana jest dwa razy w roku na okresy półroczne:
a. 01.01. – 30.06.
b. 01.07. – 31.12.
6) Zarząd PZ Judo może dokonać zmian i uzupełnień w składzie KN w następujących przypadkach:
a. w przypadku rezygnacji przez zawodnika ze szkolenia;
b. w przypadku zdarzeń losowych w tym również choroby lub kontuzji wykluczającej udział w szkoleniu
trwającej dłużej niż 60 dni;
c. na wniosek dyrektora sportowego, który może wnioskować o odwołanie zawodnika, który uzyskał
negatywną ocenę realizacji celów lub/i zadań szkoleniowych
d. na wniosek Komisji Dyscyplinarnej (po uprawomocnieniu się decyzji dyscyplinarnej)
e. w przypadku rażącego naruszenia obowiązujących regulaminów i przepisów PZ Judo.
7) Liczba członków KN danej grupy wiekowej objętych szkoleniem sportowym wynika z potrzeb szkoleniowych i
możliwości budżetowych PZ Judo w danym roku.
8) Aktualną imienną listę zawodników KN publikuje się poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej PZ
Judo oraz przesyła drogą elektroniczną do zainteresowanych klubów i trenerów klubowych.

§4.
[Program szkolenia KN]
1) Program szkolenia oraz kryteria i zasady kwalifikacji, powoływania zawodniczek i zawodników do
Reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe i mistrzowskie na wniosek dyrektora sportowego i
koordynatora szkolenia młodzieżowego uchwala Zarząd PZ Judo.
2) Program organizacji szkolenia członków KN opracowywany jest w oparciu o możliwości finansowe PZ Judo w
danym roku oraz o wysokość przyznanych dotacji publicznych i może podlegać zmianom w trakcie sezonu.
3) Program szkolenia w postaci graficznego planu organizacji szkolenia (tzw. ‘łączka’) oraz grupowy plan udziału
w akcjach szkoleniowych przekazywany jest zainteresowanym klubom, trenerom i zawodnikom wyznaczonym
jako uczestnik szkolenia.
4) Zawodnik niepełnoletni musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w realizacji
programu szkoleniowego po określeniu listy uczestników szkolenia.
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§5.
[Reprezentacja Polski]
1) Reprezentant Polski to zawodnik, członek KN, który został zgłoszony przez PZ Judo lub PKOL do udziału w
zawodach MKOL, IJF lub EJU lub oficjalnych zawodach między-państwowych z udziałem reprezentacji kraju.
2) W każdym przypadku zgłoszenia zawodnika KN przez PZ Judo do udziału w zawodach IJF / EJU w kraju lub
poza jego granicami, zawodnik występuje w tych zawodach jako Reprezentant Polski (niezależnie od źródła
finansowania).
3) Warunkiem koniecznym powołania do Reprezentacji Polski jest realizacja przewidzianego dla KN programu
szkoleniowego w ramach szkolenia centralnego lub klubowego oraz spełnienie warunków określonych w
dokumentach:
3.1. Minima startowe do zawodów międzynarodowych w roku 2018
3.2. Minima kwalifikacyjne PZ Judo do zawodów mistrzowskich w roku 2018
4) Zawodnik, który odmówił w formie pisemnej lub innej reprezentowania barw narodowych podlega
wykluczeniu z KN. Wniosek do Zarządu PZ Judo w tej sprawie składa trener KN lub dyrektor sportowy.
§6.
[Prawa członka kadry narodowej]
Członek kadry narodowej ma prawo do:
1) uczestniczenia w zawodach krajowych i międzynarodowych, zgrupowaniach, konsultacjach i innych akcjach
szkoleniowych oraz w badaniach lekarskich i diagnostycznych finansowanych przez PZ Judo na zasadach
określonych w przepisach Ministerstwa Sportu i Turystyki i w przepisach PZ Judo w ramach posiadanych
środków finansowych;
2) rywalizacji i ubiegania się o kwalifikację do Reprezentacji Polski na zawody IJF i EJU, w tym na zawody
mistrzowskie zgodnie z kryteriami uchwalonymi przez Zarząd PZ Judo;
3) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) od kosztów leczenia (KL), w związku z
uczestnictwem w akcjach szkoleniowych objętych programem szkolenia KN na zasadach uchwalonych przez
Zarząd PZ Judo;
4) otrzymywania świadczeń materialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartą umową. Na podstawie
uchwały Zarządu PZ Judo, w ramach posiadanych środków finansowych, członek KN może otrzymać nagrodę
finansową, której zasady przyznawania określa odpowiedni dokument PZ Judo – oraz stypendium w ramach
zasad określonych w odpowiednim dokumencie PZ Judo
5) otrzymania sprzętu Reprezentanta Polski w przypadku powołania do Reprezentacji Polski, lub sprzętu dla
uczestnika szkolenia zgodnie z obowiązującymi w PZ Judo normatywami określonymi w odpowiednim
dokumencie PZ Judo
6) współtworzenia wraz z trenerem KN i trenerem klubowym zindywidualizowanego planu szkolenia
sportowego oraz uzyskania pomocy organizacyjnej i szkoleniowej w zakresie wynikającym z tego planu;
7) do bieżącego kontaktu z trenerem KN lub jego współpracownikami w zakresie uczestnictwa w programie
szkolenia KN, programowania i realizacji zindywidualizowanych założeń szkoleniowych oraz realizacji treningu
ogólnego, ukierunkowanego i specjalnego;
8) kompetentnej opieki szkoleniowej ze strony osób prowadzących i wspierających proces szkoleniowy, w tym
trenerów, ich asystentów i trenerów współpracujących, lekarzy, masażystów, psychologów itd.
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9) korzystania z odpowiednich warunków socjalnych, w tym zakwaterowania i wyżywienia oraz obiektów
sportowych podczas realizacji akcji szkoleniowych;
10) otrzymania zaświadczenie od PZ Judo o przynależności do KN;
11) do występowania z wnioskami do Biura PZ Judo o sporządzenie dokumentacji poświadczającej jego
osiągnięcia sportowe celem przedłożenia ich stosownym organom;
12) używania tytułu "Reprezentant Polski w judo" w okresie faktycznego powołania do reprezentacji narodowej
w rozumieniu pkt 1 Par4
13) uzyskiwania informacji niezbędnych dla sprawnego działania w zakresie przyjętych zadań i obowiązków;
14) zwrotu kosztów przejazdu na akcje szkoleniowe zawodnikom z grup szkolenia olimpijskiego A1, A2, B1.
§7.
[Obowiązki członka kadry narodowej]
Członek KN zobowiązuje się do:
1) godnego reprezentowania Polski, PZ Judo w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych,
prezentowania wzorowej postawy sportowej i etycznej, ambitnej walki w zawodach, przestrzegania dobrych
zwyczajów i obyczajów oraz poprawnego zachowania adekwatnego do sytuacji utrzymując najwyższe standardy
moralne i etyczne;
2) godnego i pełnego szacunku zachowania się wobec hymnu, flagi i barw narodowych;
3) prowadzenia sportowego trybu życia, w szczególności niepalenia tytoniu, niespożywania alkoholu,
nieużywania narkotyków i środków dopingujących;
4) w przypadku powołania zawodnika do realizacji programu szkolenia KN, aktywnego uczestniczenia w
procesie szkolenia sportowego, realizowania celów treningowych i startowych a w szczególności uczestniczenia
we wszystkich akcjach szkoleniowych, zgrupowaniach, konsultacjach, zawodach krajowych i zagranicznych oraz
w badaniach lekarskich i diagnostycznych wynikających z programu szkoleniowego na zasadach określonych
przez PZ Judo bez względu na źródło finansowania;
5) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał PZ Judo, IJF, EJU przestrzegania przepisów
antydopingowych, a także zobowiązuje się poddać odpowiedzialności dyscyplinarnej za ich naruszenie;
6) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających zasadę Fair Play w sporcie oraz zasad judo J.
Kano;
7) realizowania poleceń i stawianych celów szkoleniowych przez trenera KN lub innych osób wskazanych przez
PZ Judo i współpracujących w zakresie realizacji procesu szkolenia KN (dietetyk, psycholog i inne osoby
wskazane do współpracy);
8) współpracy z trenerem KN i realizowania jego zaleceń dotyczących indywidualnego rozwoju kariery
sportowej oraz uzgodnionego szkolenia pomiędzy trenerem KN a trenerem klubowym realizowanego na
poziomie klubowym;
9) bieżącego, mailowego informowania trenera KN o sprawach uniemożliwiających udział w zaplanowanej akcji
szkoleniowej w tym absencję w akcjach szkoleniowych w przypadku kontuzji lub choroby załączając zwolnienie
lekarskie; mailowego informowania szefa sztabu medycznego PZ Judo – w trybie określonym przez sztab -
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odnośnie kontuzji, leczenia, rehabilitacji oraz innych czynności medycznych mających wpływ na realizację
procesu szkoleniowego;
10) w innych przypadkach (np. terminy egzaminów) członek KN (lub trener klubowy w przypadku zawodnika
niepełnoletniego) ma obowiązek pisemnie uzgodnić warunki udziału w akcji szkoleniowej z trenerem KN i
powiadomić PZ Judo,
10) poddawania się regularnym badaniom lekarskim w COMS i innym badaniom niezbędnym w procesie
szkoleniowym, testom diagnostycznym i sprawnościowym przewidzianym w indywidualnych planach szkolenia
oraz na żądanie, procedurom antydopingowym zarządzanym przez Międzynarodową Komisję Antydopingową
WADA lub Polską Agencję Antydopingową POLADA;
11) przedstawiania sprawozdań z realizacji uzgodnionych przez trenera KN z trenerem klubowym zadań
sportowych, szkoleniowych i wynikowych podczas centralnych akcji szkoleniowych oraz poza centralnymi
akcjami szkoleniowymi KN wobec zawodników wskazanych przez trenera KN (grupa szkoleniowa olimpijskiego
A1, A2, B1, B2, C);
12) wskazania przez klub, w którym zrzeszony jest zawodnik trenera klubowego lub innego szkoleniowca, który
będzie prowadził indywidualne lub klubowe szkolenie zawodnika w trakcie jego członkostwa w KN;
13) wypełnienia stosownych arkuszy informacyjnych podczas pierwszego powołania do KN
14) posiadania ważnej licencji zawodniczej PZ Judo;
15) w terminie 14 dni zgłaszać pisemnie zamiar zmiany barw klubowych (licząc od dnia złożenia wniosku w
macierzystym klubie);
16) działania mającego na celu wyeliminowanie wszelkich form dyskryminacji, w tym ze względu na rasę,
wyznania religijne, pochodzenie etniczne i narodowościowe, płeć czy orientację seksualną oraz do unikania i
przeciwdziałania zachowaniom prowokującym zjawiska nienawiści w sporcie, w tym szerzenia nienawiści w
internecie.
17) posiadać aktualnie ważny paszport (min. 1 rok pozostającej ważności).
§8.
[Zasady uczestnictwa w akcjach szkoleniowych]
1) KN realizuje zadania szkoleniowe na podstawie wieloletnich i rocznych programów szkoleniowych
przygotowanych przez trenerów KN grup wiekowych i ujętych w planie organizacji szkolenia PZ Judo
zatwierdzonych przez dyrektora sportowego i Zarząd PZ Judo. Program jest udostępniany w drodze mailowej
wszystkim zainteresowanym trenerom i zawodnikom w formie określonej przez dyrektora sportowego.
2) Zawodnik KN powołany przez PZ Judo do szkolenia zobowiązany jest uczestniczyć w akcji szkoleniowej, na
którą został powołany w terminie 14 dni dla członka kadry który podpisał ‘łączkę’ powołań rocznych, dla
pozostałych 35 dni w miejscach zaplanowanym przez trenera KN. Nie dopuszcza się wcześniejszego
opuszczania miejsca realizacji akcji szkoleniowej bez zgody trenera KN.
3) Jeżeli zawodnik z ważnych przyczyn nie może stawić się w wyznaczonym miejscu i terminie, to jego
nieobecność musi być w każdym przypadku bezzwłocznie uzgodniona z trenerem KN. Każda nieplanowana
nieobecność na akcji szkoleniowej musi być przez zawodnika pisemnie usprawiedliwiona (drogą mailową) nie
później niż w terminie 1 dnia od powstania przyczyny jego nieobecności.
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4) W trakcie uczestnictwa w akcjach szkoleniowych zawodnik zobowiązany jest stosować się do poleceń
trenerów i kadry współpracującej oraz przestrzegać dyscypliny i regulaminów obowiązujących w ramach akcji
szkoleniowej.
5) Jeżeli zawodnik nie jest osobą pełnoletnią, to w takim przypadku jego opiekunowie prawni są odpowiedzialni
za jego bezpieczne przybycie na miejsce organizacji akcji szkoleniowej i w terminie wskazanym przez PZ Judo.
Opiekunowie zobowiązani są również do odbioru zawodnika po zakończeniu akcji szkoleniowej w terminie i
miejscu wskazanym przez trenera KN oraz do odbioru zawodnika z akcji szkoleniowej w przypadku jej
wcześniejszego opuszczenia. Jeżeli opiekunowie nie mogą samodzielnie wykonać powyższych obowiązków, to
na nich spoczywa obowiązek zapewnienia opieki i nadzoru nad zawodnikiem niepełnoletnim.
6) W realizacji planów szkoleniowych mogą uczestniczyć tylko osoby powołane przez trenera KN.
6.1. Corocznie, trener KN każdej grupy wiekowej określa kolejność zawodników KN rekomendowanych do

współpracy w centralnych grupach szkoleniowych. Rekomendowani zawodnicy są powoływani do udziału w
centralnych akcjach szkoleniowych a źródłem finansowania ich szkolenia są: ACSS, WCSS, Kadra Wojewódzka,
klub lub inne podmioty. W tym przypadku podmioty finansujące szkolenie są samodzielnie odpowiedzialne za
zabezpieczenie logistyczne oraz organizacyjno-finansowe pobytu zawodnika na akcji szkoleniowej. Powołani w
tym trybie zawodnicy stają się uczestnikami akcji szkoleniowej PZ Judo.
6.2. Podczas realizacji akcji szkoleniowej KN możliwe jest uczestnictwo w treningach (randori) zawodników KN i

spoza KN (prezentujących odpowiedni poziom sportowy, startujący w zawodach z kalendarza PZ Judo) po
uzyskaniu zgody trenera KN. Trener tej grupy lub zawodnika, pisemnie potwierdza posiadanie odpowiedniego
ubezpieczenia i aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania judo.
7) Polski Związek Judo powiadamia klub członka KN i członka KN drogą elektroniczną.
§9.
[Terminy akcji szkoleniowych]
1) Terminy akcji szkoleniowych oraz imienny plan udziału członków KN w akcji zawarte są w rocznym planie
organizacji szkolenia oraz półrocznym planie udziału w akcjach. O miejscu i godzinie rozpoczęcia akcji
szkoleniowej członek KN oraz klub, którego ten członek jest reprezentantem winien być powiadomiony
powołaniem najpóźniej na 7 dni przed terminem akcji opublikowanym na stronie internetowej PZ Judo i drogą
mailową. Zainteresowani zawodnicy i trenerzy klubowi otrzymują drogą mailową od trenera KN graficzny roczny
plan organizacji szkolenia oraz półroczny plan udziału w akcjach szkoleniowych w momencie ogłoszenia list KN.
2) Zawodnik lub trener klubowy zawodnika ma obowiązek potwierdzić pocztą elektroniczną przyjazd na akcję
szkoleniową w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w powołaniu.
§10.
[Dane osobowe]
1) Zawodnik w związku z członkostwem w KN wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a
szczególności takich danych osobowych jak imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL, miejsce
zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy dla realizacji celów statutowych, dla celów marketingowych, dla
celów medycznych, dla celów przetwarzania w systemie informatycznym Polskiego Związku Judo oraz dla celu
zawarcia i realizacji przez Polski Związek Judo podpisanej umowy z Ministrem właściwym do spraw kultury
fizycznej oraz EJU i IJF.
2) Zawodnik ma prawo wglądu do danych osobowych i prawo żądania ich aktualizacji. Administratorem tych
danych osobowych jest Polski Związek Judo.
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3) Zawodnik wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych przez Polski Związek Judo Ministrowi
właściwemu do spraw sportu i przetwarzanie przez niego danych osobowych dla celów realizacji umów
zawartych przez Ministra właściwego do spraw sportu z Polskim Związkiem Judo, w tym przetwarzanie w
systemach informatycznych administrowanych przez Ministra właściwego do spraw sportu.
§11.
[Konsekwencje nieprzestrzegania Regulaminu KN]
1) Za nieprzestrzeganie Regulaminu Kadry Narodowej Zarząd PZ judo na wniosek dyrektora sportowego, trenera
KN lub z własnej inicjatywy może w stosunku do członków KN podejmować decyzje w sprawach:
1. udzielenia nagany
2. wykluczenia z akcji szkoleniowych
3. zawieszenia w prawach członka KN
4. wykluczenia z KN,
5. pozbawienia lub zmniejszenia nagrody finansowej,
6. zmniejszenia stypendium
7. wstrzymania stypendium
W przypadku otrzymywania przez członka KN stypendium zawieszenie w prawach członka KN powoduje
zawieszenie stypendium, a wykluczenie z KN utratę stypendium.
2) Nieusprawiedliwiona absencja w akcji szkoleniowej, na którą został powołany zawodnik skutkuje
wykluczeniem z możliwości realizacji kolejnych akcji szkoleniowych KN w ramach środków PZ Judo na okres 90
dni.
3) Kolejna nieusprawiedliwiona absencja powoduje wykluczenie z realizacji programu KN w ramach środków PZ
Judo na okres 12 miesięcy.
4) Klub, który reprezentuje zawodnik zwraca koszty poniesionych strat powstałych w związku z
nieusprawiedliwioną absencją w akcji szkoleniowej, w przypadku gdy absencja zawodnika wynika z winy klubu.
§12.
[Przepisy końcowe]

1) Członkowie KN, ich rodzice lub opiekunowie prawni w przypadku zawodników niepełnoletnich oraz kluby, w
których są zrzeszeni przyjmują do wiadomości treść regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania,
poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2) Tracą moc dotychczasowe przepisy dotyczące spraw uregulowanych w niniejszym regulaminie.
3) Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd PZ Judo.
4) Prawo do interpretacji powyższego regulaminu ma Zarząd PZ Judo
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Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE - WZÓR
Ja niżej podpisany

……………………………………………………………………….……………………….

oświadczam, że:

✓zapoznałem się z ‘Regulaminem kadry narodowej w judo’
akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego
przestrzegania i wykonywania z najwyższą starannością wszystkich jego postanowień;
✓zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa antydopingowego, postanowień statutu, regulaminów, uchwał
Polskiego Związku Judo oraz Międzynarodowej Federacji Judo (IJF) i Europejskiej Unii Judo (EJU) a także zobowiązuję się
poddać odpowiedzialności dyscyplinarnej za ich naruszenie;
✓wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a w szczególności takich danych osobowych jak imię,
nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL, numer telefonu, adres mailowy przez Polski Związek Judo dla celów
statutowych, szkoleniowych i przetwarzania w systemach informatycznych Polskiego Związku Judo oraz dla celów zawarcia
i realizacji przez Polski Związek Judo umów z Ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej, EJU, IJF.
✓wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a w szczególności takich danych osobowych jak imię,
nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL, numer telefonu, adres mailowy przez Polski Związek Judo dla celów
marketingowych.
✓oświadczam, że jestem zdolny do wyczynowego uprawiania judo i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w
judo i posiadam aktualne badania lekarskie stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

………………………………..…………………………………..……………….
Zawodnik
Przedstawiciele ustawowi Zawodnika

……………………………….. …………………………………………………….
Klub - przedstawiciel zgodnie z przepisami prawa (KRS)

Polski Związek Judo przyjmuje powyższe oświadczenie i zobowiązanie Zawodnika oraz Klubu.

…………………………………………………………………………………….…….
Za PZ Judo

Miejsce, data: ……………………………………………………………………..

9|S t r o n a

Polski Związek Judo

Załącznik 2.
Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w realizacji programu szkoleniowego
UPOWAŻNIENIE
My niżej podpisani upoważniamy Pana Trenera ..........................................................................................................
nazwisko i imię trenera

do sprawowania opieki nad naszym dzieckiem ..........................................................................................................
nazwisko i imię dziecka

w trakcie akcji szkoleniowych przeprowadzanych przez PZ Judo w roku ………...
Podpisy Rodziców/Opiekunów prawnych
1. ................................................................
2. ................................................................
Dane osobowe uczestnika:
adres zamieszkania:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
telefon kontaktowy do rodziców: .............................................................................
numer PESEL dziecka: ………………………………………………………………………………………….

Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam
..................................................................................
Czytelny podpis i data

Wyrażam / nie wyrażam * zgodę (y) na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami
operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez trenera w czasie trwania akcji
szkoleniowych.

Data: ………………………………….. Podpis rodzica: ………………………………………………………

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przywiezienia niepełnoletniego uczestnika na akcję szkoleniową i
przekazania pod opiekę Trenerowi oraz do odbioru dziecka po akcji szkoleniowej. PZ Judo nie ponosi
odpowiedzialności za niepełnoletniego uczestnika akcji szkoleniowej w czasie jego transportu na akcję szkoleniową
oraz w czasie transportu po jej zakończeniu.
Przyj -ąłem/-ęłam do wiadomości

…………………………………………………… Podpis rodzica/opiekuna prawnego
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