REGULAMIN KADRY WOJEWODZKIEJ
WOJEWÓDZTWA ZACHODNOPOMORSKIEGO
W PIŁCE RĘCZNEJ

Szkolenie w Kadrze Wojewódzkiej ma za zadanie umożliwienie najlepszym
zawodnikom w województwie zachodniopomorskim doskonalenia sportowych
umiejętności sportowych w celu uzyskania powołania do reprezentacji narodowych.
Szkolenie w kadrach wojewódzkich prowadzi Zachodniopomorski Związek Piłki
Ręcznej zwany dalej ZZPR w porozumieniu ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce
(
ZPRP) i Zachodniopomorską Federacją Sportu ( ZFS) w Szczecinie.
1. Podstawowe pojęcia regulaminu :
1) Trener Koordynator – trener koordynujący szkolenie w ramach ZZPR
wybierany przez Przewodniczącego Rady Trenerów.
2) Trener KW ( Kadry Wojewódzkiej) pionu żeńskiego – wyłoniony w drodze
konkursu organizowanego przez Komisję Konkursową w składzie :
- Prezes ZZPR , Przewodniczący Okręgowej Rady Trenerów , członkowie
Rady Trenerów ZZPR, członek Zarządu ZZPR . Wybór Komisji jest
każdorazowo zatwierdzany przez Zarząd ZZPR w formie uchwały.
3) Trener KW ( Kadry Wojewódzkiej) pionu męskiego – wyłoniony w drodze
konkursu organizowanego przez Komisję Konkursową w składzie :
- Prezes ZZPR, Przewodniczący Okręgowej Rady Trenerów , członkowie
Rady Trenerów ZZPR, członek Zarządu ZZPR . Wybór Komisji jest
każdorazowo zatwierdzany przez Zarząd ZZPR w formie uchwały.
4) Przewodniczący Okręgowej Rady Trenerów – osoba odpowiedzialna za
szkolenie w ZZPR.
5) Akcja szkoleniowa – zgrupowanie, konsultacja szkoleniowa lub startowa,
badania specjalistyczne.
6) Program szkolenia ZPRP „Szkółka wojewódzka” – Program szkolenia dzieci
i młodzieży uzdolnionej sportowo, finansowanej przez Związek Piłki Ręcznej
w Polsce (Ośrodki Szkolenia Piłki Ręcznej).
2. Regulamin Kadry Wojewódzkiej dotyczy wszystkich i zawodników powołanych
do Kadry Wojewódzkiej.
3. Zawodnicy są powoływani do Kadry Wojewódzkiej na podstawie kryteriów
opracowanych przez Trenera Przewodniczącego Rady Trenerów i

zatwierdzanych przez Zarząd ZZPR w porozumieniu z Trenerem
Koordynatorem.
4. Zawodnik będący w rezerwie Kadry Wojewódzkiej może być powołany na akcję
szkoleniową w miejsce zawodnika z kadry podstawowej niemogącego
uczestniczyć w akcji szkoleniowej lub gdy warunki finansowe uniemożliwiają
zwiększenie liczby zawodników szkolonych.
5. Zawodnik powołany na planowaną akcje szkoleniową ma obowiązek w niej
uczestniczyć . Nieobecność na akcji może być usprawiedliwiona tylko
zwolnieniem lekarskim lub przypadkiem losowym usprawiedliwionym przez
Trenera KW na podstawie wniosku/ usprawiedliwienia otrzymanego od
rodziców lub z Klubu.
6. Za
nieusprawiedliwioną
nieobecność
na
zgrupowaniu
KW
lub
niepowiadomienie o nieobecności trenera KW w terminie 7 dni przed akcją
szkoleniową, na wniosek trenera KW Zarząd ZZPR może ukarać zawodnika
przeniesieniem do kadry rezerwowej oraz Klub kara finansową w kwocie 1000
zł.
7. W przypadku powtarzania się ww. sytuacji , na wniosek trenera KW , Zarząd
ZZPR może zastosować następujące sankcje wobec zawodnika lub klubu :
a) odsunięcie zawodnika od uczestnictwa od 1 do 3 kolejek ligowych danej
kategorii wiekowej,
b) kara finansowa dla Klubu w przedziale od 1000 zł do 3000zł.
8. Zawodnicy KW mają obowiązek startu w zawodach określonych kalendarzem
ZZPR. Start w reprezentacji narodowej lub zwolnienie od trenera reprezentacji
narodowej zwalniają z akcji KW.
9. Zawodnik KW ma obowiązek godnie reprezentować województwo
zachodniopomorskie w zawodach, na które został powołany. W trakcie tych
zawodów zawodnik zobowiązany jest do reprezentowania barw województwa
zachodniopomorskiego i występowania w sprzęcie dostarczonym przez ZZPR.
10. Odpowiedzialnym za stawienie się zawodnika na akcję szkoleniową z pełną
dokumentacją ( ważna karta zdrowia) i określonym w powołaniu sprzętem, jest
macierzysty klub. Brak ww. skutkuje nieprzyjęciem zawodnika na akcję , a klub
obciążony zostanie uzasadnionymi kosztami utraconymi z tytułu
zarezerwowanych noclegów i wyżywienia.
11. O powołaniu zawodnika na akcję szkoleniową informowany jest pisemnie przez
ZZPR macierzysty Klub , który w tej samej formie wyraża zgodę na udział
zawodnika lub informuje o powodach rezygnacji z udziału w akcji szkoleniowej.
12. Zawodnik powołany na akcje ma prawo do korzystania z noclegów, wyżywienia
,opieki trenerskiej, obiektów sportowych i sprzętu sportowego.
13. Organizator akcji tj. Trener KW jest odpowiedzialny za zawodnika od momentu
rozpoczęcia zgrupowania określonego w powołaniu do momentu zakończenia
również określonego w powołaniu. Za przyjazd na zgrupowanie oraz powrót ze
zgrupowania odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. Koszty przejazdu
pokrywają rodzice lub prawni opiekunowie.

14. W pierwszym dniu akcji uczestnicy muszą być zapoznani z programem i
regulaminem akcji, co potwierdzają własnoręcznym podpisem. Za
nieprzestrzeganie regulaminu zgrupowania uczestnik może być ukarany
upomnieniem , naganą lub usunięty z danej akcji szkoleniowej przez pion
szkoleniowy KW.
15. Zawodnika karnie usuniętego z akcji szkoleniowej maja obowiązek odebrać
rodzice lub prawni opiekunowie lub osoby przez nich pisemnie upoważnione.
W innym przypadku kosztami odesłania zawodnika do domu będzie obciążony
macierzysty klub.
16. W przypadku usunięcia karnie zawodnika z akcji szkoleniowej zawodnik zostaje
przeniesiony do rezerwy , a Zarząd ZZPR powinien dokonać oceny przyczyn
usunięcia i ma prawo wnioskować do pionu szkoleniowego KW o skreślenie
zawodnika z KW lub nałożenie innych dodatkowych sankcji dyscyplinarnych
określonych w pkt. 7 niniejszego regulaminu.
17. Kluby, w porozumieniu z rodzicami , których zawodnicy zostali powołani do KW,
przyjmują na siebie obowiązek regulowania dopłat finansowych wynikających z
uczestniczenia w Programie Szkolenia „Szkółka Wojewódzka”
18. Wysokość i konieczność dopłat w danej akcji szkoleniowej ustala każdorazowo
Trener Koordynator w porozumieniu z trenerem KW.
19. Za godne reprezentowanie województwa zachodniopomorskiego i osiągnięte
sukcesy zawodnicy i trenerzy mogą być dodatkowo nagrodzeni przez Zarząd
ZZPR.
20. Wykaz obowiązków trenera Kadry Wojewódzkiej stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
21. Zasady powoływania Trenera Kadry Wojewódzkiej stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu.

Zał. nr 1

OBOWIĄZKI TRENERA KADRY WOJEWÓDZKIEJ
1. Trener KW proponuje skład Kadry Wojewódzkiej.
2. Skład KW zatwierdza Rada Trenerów ZZPR
3. Trener KW przedstawia do zaopiniowania Trenerowi Koordynatorowi program
szkolenia dla danej kadry wojewódzkiej ( terminy konsultacji, gier kontrolnych ,
testów i sprawdzianów).
4. Trener KW odpowiada za prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.
5. Trener KW ma obowiązek współpracy z klubami, z których zostali powołani
zawodnicy. Trener KW ma również obowiązek pisemnego poinformowania
rodziców lub prawnych opiekunów za pośrednictwem klubu o terminach akcji
szkoleniowych.
6. Trener KW proponuje trenera współpracującego z Kadrą Wojewódzką .
Kandydaturę trenera współpracującego akceptuje Trener Koordynator oraz
Rada Trenerów ZZPR.
7. Wszelkie zmiany w programie szkoleniowym muszą być bezwzględnie
uzgodnione z Trenerem Koordynatorem oraz Przewodniczącym Rady
Trenerów.
8. W przypadku nieprzestrzegania ww. obowiązków jak również niestosowania się
do regulaminu Kadry Wojewódzkiej ZZPR na wniosek pionu szkoleniowego
może odwołać Trenera Kadry Wojewódzkiej.

Zał. nr 2

ZASADY POWOŁYWANIA TRENERA KADRY WOJEWÓDZKIEJ.

1. Obowiązuje pisemne zgłoszenie swojej kandydatury na trenera Kadry
Wojewódzkiej z uzasadnieniem. Do zgłoszenia należy załączyć kserokopię
dyplomu kwalifikacji zawodowych ( kwalifikacje trenerskie) . Zgłoszenie należy
przesłać na adres biura ZZPR ( Szczecin ul. Bośniacka 7 ) lub elektronicznie na
adres : biuro@zzpr.pl . Termin zgłoszenia określa Zarząd ZZPR.
2. Wyboru Trenera Kadry Wojewódzkiej dokonuje Komisja Konkursowa
w
składzie : Prezes ZZPR, Przewodniczący Okręgowej Rady Trenerów ZZPR,
członkowie Okręgowej Rady Trenerów ZZPR , wytypowany przez ZZPR
członek Zarządu ZZPR.
3. Wybór Trenera Kadry Wojewódzkiej zatwierdza Zarząd ZZPR w formie
uchwały.
4. O decyzji powołania na stanowisko Trenera KW , trener zostaje powiadomiony
pisemnie przez Zarząd ZZPR. Informacja o wyborze trenera zamieszczona
zostaje w komunikacie na stronie internetowej ZZPR.
5. W sytuacjach wyjątkowych Zarząd ZZPR zastrzega sobie możliwość powołania
lub zmiany trenera KW w trybie pozaregulaminowym.

