
 
 
 

Regulamin  
powoływania zawodniczek i zawodników do kadry narodowej  

w Polskim Związku Kolarskim 

 

§ 1 
 
 

Niniejszy Regulamin został uchwalony na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz Statutu Polskiego Związku Kolarskiego. 

 

§ 2 
 

1. Kryteria powoływania zawodniczek i zawodników do kadry narodowej ustala 

Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego (dalej „PZKol” lub „Związek”) na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie. 
 

2. Kadrę narodową powołuje Zarząd PZKol na zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie.  

3. Kadrę narodową powołuje się na okres od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 

lipca do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, z możliwością dokonywania 

korekt (zmian w składzie kadry) na podstawie postanowień wynikających z 

niniejszego Regulaminu. 
 

4. Regulamin powoływania kadry narodowej oraz lista zawodniczek i zawodników 

powołanych do kadry narodowej na dany okres będą każdorazowo zamieszczone 

na stronie internetowej PZKol. 
  

5. Klub sportowy, którego zawodnik/zawodniczka zostaje powołany do kadry 

narodowej, jest zobowiązany umożliwić takiemu zawodnikowi/zawodniczce 

niezakłócone uczestnictwo w procesie szkolenia oraz w startach w zawodach 

ustalonych w rocznych planach trenerów kadry odpowiedzialnych za daną 

dyscyplinę kolarską. 
 

6. W przypadku niedopełnienia podstawowych obowiązków określonych w 

niniejszym regulaminie, naruszenia przepisów dyscyplinarnych PZKol lub 

przepisów antydopingowych, zawodnik może być wykluczony przez Zarząd 

PZKol ze składu kadry narodowej. 
 

§ 3 
 

1. Każda zawodniczka/zawodnik ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w 

procesie szkolenia i we współzawodnictwie sportowym ustalonych w planach 

trenerów kadr odpowiedzialnych za daną dyscyplinę kolarską. 
 

2. Każda zawodniczka/zawodnik ma obowiązek reprezentowania kraju w 
międzynarodowych zawodach sportowych ustalonych w planach danej 



 

dyscypliny kolarskiej, o ile jego udział w takich zawodach został przewidziany 
przez trenera kadry. 

 

3. Każda zawodniczka/zawodnik ma obowiązek poddawania się obowiązkowym 

badaniom lekarskim oraz innym badaniom diagnostycznym, które zostaną 

ustalone przez trenerów danej dyscypliny i Dział Szkolenia PZKol. 
 

4. Każda zawodniczka/zawodnik ma obowiązek przestrzegania i sumiennego 
stosowania się do regulaminów sportowych oraz innych przepisów PZKol.  

5. Każda zawodniczka/zawodnik ma obowiązek dbałości o powierzony sprzęt i 
wyposażenie sportowe. 

 
6. Każda zawodniczka/zawodnik ma obowiązek prowadzić sportowy tryb życia, 

zakazane jest w szczególności palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie 

substancji psychoaktywnych (narkotyków) i środków dopingujących. 
 

7. Każda zawodniczka/zawodnik ma obowiązek promować dyscyplinę, którą 

reprezentuje, w tym w szczególności poprzez należytą dbałość o strój 

reprezentanta kadry narodowej na zawodach i na zgrupowaniach, dbania o 

wizerunek reprezentanta kadry narodowej i całej kadry narodowej, udziału w 

turniejach pokazowych i innych przedsięwzięciach promujących kolarstwo. 
 
 

 

§ 4 
 

1. Związek organizuje i finansuje proces szkolenia sportowego kadry narodowej 

oraz wyposaża członków kadry narodowej w sprzęt sportowy na zasadach 

ustalonych w rocznych planach szkoleniowych. Plany szkoleniowe ustalane są z 

uwzględnieniem wielkości środków finansowych, którymi dysponuje PZKol w 

danym roku. 
 

2. Związek zapewnia opiekę szkoleniową i ubezpieczenie NW i OC członkom kadry 
narodowej w czasie akcji szkoleniowych prowadzonych przez kadrę narodową. 

 
3. Związek występuje do Ministra Sportu i Turystyki o przyznanie stypendium 

sportowego oraz nagród finansowych za osiągnięte wynik sportowe zgodnie z 

obowiązującymi w tym względzie przepisami. 
 

4. Zarząd Związku rozstrzyga wszelkie spory i konflikty oraz udziela wyjaśnień w 

zakresie powołania do kadry narodowej, wykluczenia z kadry narodowej oraz 

realizowanego procesu szkolenia w kadrze narodowej. 
 
 
 
 

§ 5 
 

Do kadry narodowej powołuje się zawodniczki/zawodników na wniosek trenerów 

kadry narodowej odpowiedzialnych za poszczególne dyscypliny kolarskie spośród 

zawodniczek/zawodników reprezentujących aktualnie najwyższy poziom sportowy, 

osiągających odpowiednie wyniki badań diagnostycznych oraz tych, którzy osiągnęli 

wyniki sportowe we współzawodnictwie: 



 

a) krajowym, w tym miejsca 1-10 w krajowych imprezach mistrzowskich w 
poszczególnych kategoriach wiekowych, tj: 

 

- Indywidualnych Mistrzostwach Polski,  

- Młodzieżowych Mistrzostwach Polski,  

- Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów,  

-  Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 

 

b) międzynarodowym, w tym:  

- zajęli miejsca 1-30 w MŚ i ME seniorów indywidualnie,  

- zajęli miejsca 1-10 w MŚ i ME seniorów drużynowo,  

- zajęli miejsca 1-30 w MŚ młodzieżowców i juniorów indywidualnie,  

- zajęli miejsca 1-10 w MŚ młodzieżowców i juniorów drużynowo 

 

Zawodniczki/zawodnicy proponowani do kadry narodowej, przed ich zatwierdzeniem 

przez Zarząd PZKol, muszą uzyskać pozytywną opinię Działu Szkolenia PZKol. 
 

§ 6 
 

Warunkiem powołania zawodniczki/zawodnika do kadry narodowej jest posiadanie 
ważnej licencji zawodniczej. 


