
 
Regulamin powoływania Kadry Wojewódzkiej w żeglarstwie 

w województwie pomorskim 2022 
 

Kadrę Wojewódzką (KW) w żeglarstwie w województwie pomorskim powołuje się zgodnie z:  
1. Opublikowanym na dany rok przez Ministerstwo Sportu Programem dofinansowania ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i 
współzawodnictwa młodzieży w  kadrach wojewódzkich.  

2. Krajowym Systemem Rywalizacji Sportowej Polskiego Związku Żeglarskiego  
Liczbę miejsc w KW dla województwa na dany rok przydziela Ministerstwo Sportu. Pomorska Federacja 
Sportu (PFS) określa ilości zawodników do szkolenia w Kadrze Wojewódzkiej w żeglarstwie na podstawie 
jednolitych kryteriów podziału miejsc na poszczególne dyscypliny sportu. Ilości zawodników szkolonych w 
poszczególnych klasach i konkurencjach oraz ewentualne szczegółowe kryteria kwalifikacji, określa Pomorski 
Związek Żeglarski w zał. nr 1 do niniejszego regulaminu.  
 

I. Wymagane dokumenty zawodnika 
1. Licencja PZŻ – zawodnik posiada licencję zawodniczą Polskiego Związku Żeglarskiego (PZŻ) 

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

2. Badania lekarskie – zawodnik posiada aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do 
szkolenia w żeglarstwie wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. Zawodnik jest zarejestrowany w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności 
(PESEL) lub posiada obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej oraz indywidualny i 
niepowtarzalny identyfikator we właściwym dla danego państwa rejestrze. 

4. Zgody RODO i inne zgody – zawodnik lub opiekunowie zawodnika w przypadku nieletnich, 
trener i klub, wyrażają zgodę na uczestnictwo w szkoleniu Kadry Wojewódzkiej (KW), 
zaakceptowali Regulamin KW. Zgody muszą być potwierdzone na drukach PFS.  

5. W przypadku niedostarczenia w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów, zawodnik 
zostanie skreślony z listy KW.  
 

II. Kryteria kwalifikacji  
1. Zawodnicy są kwalifikowani do Kadry Wojewódzkiej przez trenera koordynatora na podstawie:  
a. w kategorii wiekowej młodzika:  

− opinii trenera koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej prognozy ich potencjału 
sportowego oraz po spełnieniu jednego z warunków:  

− wyników testów sprawności ogólnej lub specjalnej, opracowanych lub wskazanych przez 
PZŻ,  

− wyników zawodów sportowych,  
b. w kategorii wiekowej juniora młodszego:  

− opinii trenera koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej prognozy ich potencjału 
sportowego oraz po spełnieniu jednego z warunków:  

− wyników sportowych (co najmniej uczestnik zawodów rozgrywanych w ramach Systemu 
Sportu Młodzieżowego),  

− wyników testów sprawności ogólnej lub specjalnej, opracowanych lub wskazanych przez 
PZŻ,  

c. w kategorii wiekowej juniora – kryteria spełnione łącznie:  

− wyników sportowych (co najmniej uczestnik: Mistrzostw Polski Juniorów lub OOM-
MPJmł, na podstawie wyniku innych zawodów międzynarodowych),  

− opinii trenera koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej prognozy rozwoju 
sportowego powołanych zawodników,  

 
 



d. w kategorii wiekowej młodzieżowca – kryteria spełnione łącznie:  

− wyników sportowych (start w Mistrzostwach Polski Młodzieżowców lub Mistrzostwach 
Polski Juniorów - priorytet; w uzasadnionych przypadkach start w innych zawodach 
międzynarodowych),  

− opinii trenera koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej prognozy rozwoju 
sportowego powołanych zawodników.  

2. Kwalifikacja do KW odbywa się na wniosek trenera klubowego. Wzór wniosku zostanie 
dostarczony przez PoZŻ. 

3. Za kryteria wynikowe przyjmuje się miejsce w imprezie głównej krajowej (odpowiednio do kat. 
wiekowej) i miejsce w Pucharze Polski w danej konkurencji w roku ubiegłym.  

4. Do Kadry Wojewódzkiej, mogą zostać powołani zawodnicy, na podstawie wyniku osiągniętego 
w niższej kategorii wiekowej.   

5. Ostateczny skład kadry zatwierdza Zarząd PoZŻ.   
 

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

klubowych.  
 

IV. Obowiązki zawodnika 
1. Zawodnik KW ma obowiązek realizacji programu szkolenia oraz startu w imprezach głównych 

krajowych w swojej kategorii wiekowej. Nieusprawiedliwiona nieobecność na ww. imprezach 
może skutkować  brakiem finansowania ze środków PoZŻ i PFS w roku następnym.  

2. Zawodnik ma obowiązek przystąpić do testów sprawności fizycznej.  
 

V. Obowiązki trenera klubowego 
1. Zgłaszając zawodnika do KW, klub i trener zobowiązują się do zgodnego z wymogami PFS 

preliminowania i rozliczania akcji szkoleniowych. 

2. Trener zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia wyników testów sprawności fizycznej 
zgodnie z wymogami PoZŻ.  

 
 
 
 

 
 
 
Filip Lipski 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zatwierdził Zarząd PoZŻ w dniu 05.03.2021 



 
Załącznik nr 1 

Podział miejsc w kadrach i szczegółowe kryteria kwalifikacji 
 

Zgodnie z decyzjami PZŻ i Ministerstwa Sportu szkolenie w roku 2022 będzie się odbywało w 
następujących kadrach: Kadra Wojewódzka Młodzików (KWM), Kadra Wojewódzka Juniorów 
Młodszych (KWJm), Kadra Wojewódzka Juniorów i Młodzieżowców (KWJ). Limity miejsc w KW w 
żeglarstwie przyznane przez Pomorską Federacją Sportu oraz przewidywane liczebności grup szkolenia 
(kadra + rezerwa) przedstawia poniższa tabela:  
 

KADRA Klasa Kadra Rezerwa suma 

KWM 

Limit miejsc - 30 

Optimist 16 8 24 

Techno 9 5 14 

O'pen Skiff 5 2 7 

razem 30 15 45 

KWJm 

Limit miejsc - 40 

Optimist 10 5 15 

LAS 4,7 i LAR 8 1 9 

Techno i FWF 9 6 15 

Cadet 7 3 10 

L'Equipe 3 3 6 

O'pen Skiff 3 2 5 

razem 40 20 60 

KWJ 

Limit miejsc - 14 

LAS i LAR 5 5 10 

FWFoil i iQFoil  3 3 6 

420 4 4 8 

470 2 2 4 

razem 14 14 28 

Kadra Wojewódzka razem 133 

 
Szczegółowe kryteria kwalifikacji do KW 

1. W uzasadnionych przypadkach finalne ilości zawodników w poszczególnych klasach mogą ulec 
zmianie (np. brak wniosków o powołanie, niski poziom sportowy zgłoszonych, brak 
dopełnienia formalności).  

2. W KWJm klasa Optimist pierwszeństwo w powołaniu do rezerwy mają zawodnicy kat. młodzika 
z roku ubiegłego - medaliści MMM, sklasyfikowani w pierwszej 30-ce PP gr.B.  

 
 
 

Gdynia 16.02.2022 
Filip Lipski 


