
Regulamin powoływania Kadry Wojewódzkiej Juniorów Młodszych w 

żeglarstwie w województwie pomorskim  
 

Kadrę Wojewódzką Juniorów Młodszych (KWJm) w żeglarstwie w województwie pomorskim powołuje się w 
klasach juniora młodszego wymienionych w „Krajowym systemie rywalizacji sportowej PZŻ”. W 2018 roku 
Pomorska Federacja Sportu (PFS) przyznała dla żeglarstwa limit 13 miejsc dla  zawodników i zawodniczek 
KWJm. Wnioskowana ilość zawodników do PFS będzie wynosić 26. Ustala się limity miejsc dla poszczególnych 
klas:  

 

Wnioski o powołanie zawodników składają trenerzy klubowi w terminie wyznaczonym przez Pomorski Związek 
Żeglarski (PoZŻ).  

 

I. Wymagane dokumenty  
1. Zawodnik posiada licencję zawodniczą Polskiego Związku Żeglarskiego (PZŻ) potwierdzającą 

przynależność do klubu województwa pomorskiego, zrzeszonego w Pomorskim Związku 
Żeglarskim (PoZŻ) . 

2. Zawodnik posiada ważne badania lekarskie. 
3. Zawodnik posiada numer PESEL.  
4. Opiekunowie zawodnika, trener i klub, wyrazili zgodę na uczestnictwo w szkoleniu KWJm i 

zaakceptowali Regulamin Kadry Wojewódzkiej PFS.  
II. Kryteria kwalifikacji  

1. W kwalifikacji do kadry podstawowym kryterium jest wynik sportowy. Ustalone przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki kryterium minimalne to start w zawodach Systemu Sportu 
Młodzieżowego (SSM) w roku poprzednim. Kryteria dodatkowe: testy sprawności fizycznej i 
opinia trenera koordynatora.  

2. Za kryteria wynikowe przyjmuje się: miejsce w zawodach MMM lub OOM i miejsce w 
Pucharze Polski w roku ubiegłym.  

3. W klasach Optimist i Laser trenerzy wnioskują o powołanie zawodników, którzy nie są objęci 
żadnym programem szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego.  

4. Niewykorzystane limity dla klas są rozdysponowane wg kolejności w tabeli limitów. 
5. Ostateczny skład kadry zatwierdza Zarząd PoZŻ.   

III. Zmiany w składzie KWJm  
1. Zmiana w składzie KWJm może być dokonana raz w roku. 
2. Zmianę przeprowadza się na wniosek trenera koordynatora po zebraniu opinii trenerów 

klubowych.  
IV. Obowiązki zawodnika 

1. Zawodnik KWJm ma obowiązek realizacji programu szkolenia oraz startu w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Okręgu Pomorskiego. Nieusprawiedliwiona 
nieobecność na ww. imprezach może skutkować  brakiem finansowania ze środków PoZŻ i 
PFS w roku następnym.  

 
Treść regulaminu uzgodniono na spotkaniu konsultacyjnym trenerów w dniu 28.02.2018 

 

Gdynia dn. 28.02.2018  

 

l.p. Klasa Limit 

1 Optimist 8 

2 Techno 6 

3 Laser 4,7/LAR 6 

4 420 2 

5 Cadet 2 

6 L'Equipe 2 

 razem 26 


