
 
(dotyczy tylko kadr młodzieżowych) 

 
 

ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE 
 

REGULAMIN  
 CENTRALNYCH AKCJI SZKOLENIOWYCH  

KADR NARDOWYCH 
 

1. Pod pojęciem centralnych akcji szkoleniowych rozumie się organizowane przez Związek 
Piłki Ręcznej w Polsce: 

• konsultacje i zgrupowania szkoleniowe 
• mecze kontrolne i międzypaństwowe  
• badania okresowe i diagnostyczne 

2.   Przez określenie „zawodnik” rozumie się członków wszystkich kadr narodowych 
zarówno pionu męskiego jak i kobiecego. 

3. W centralnych akcjach szkoleniowych uczestniczą zawodnicy wymienieni w składach kadr 
narodowych akceptowanych przez ZPRP i Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu. 

4. W czasie centralnych akcji szkoleniowych zawodnik reprezentuje macierzysty klub oraz 
Związek Piłki Ręcznej w Polsce. 

5. Zawodnik kadry narodowej uczestniczący w centralnej akcji szkoleniowej zobowiązany 
jest do: 

• Realizowania planu szkoleniowo-sportowego oraz pozasportowego (udział w 
akcjach promocyjnych i wizerunkowych). 

• Bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego i innych 
uczestników, unikania i eliminowania sytuacji trudnych  i niebezpiecznych dla 
życia i zdrowia swojego i współuczestników. 

• Posiadania książeczki zdrowia sportowca z wpisem ważnych okresowych badań 
lekarskich. 

• Wykonywania poleceń wydawanych przez członków kadry szkoleniowej.  
• Aktywnego uczestnictwa w realizacji akcji szkoleniowej. 
• Punktualnego stawiania się na zbiorki związane z zajęciami treningowymi i 

innymi zajęciami zawartymi w programie dziennym.  
• Zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i współżycia 

między ludźmi. 
• Wykazywania życzliwości, otwartości i odpowiedzialności w stosunku do kadry 

szkoleniowej i współuczestników. 
• Zachowania porządku i czystości w swoim otoczeniu oraz przestrzegania 

regulaminów ośrodków sportowych, w których przebywa. 
• Używania i dbania o sprzęt i strój reprezentanta Polski. 
• Odpowiedzialności za powierzone mienie i w wypadku uszkodzeń  lub zniszczeń 

pokrycie kosztów szkód.  
• Przestrzegania sportowego trybu życia. Zabronione jest  zażywanie leków bez 

wcześniejszej zgody lekarza reprezentacji oraz posiadanie i spożywanie alkoholu, 
środków dopingujących i narkotycznych.  

• Przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej  w godz. 22.00 - 07.00 o ile kadra 
szkoleniowa nie dokona korekt w programie dziennym akcji szkoleniowej.  

• Uzyskania zgody kadry szkoleniowej na każdorazowe opuszczenie terenu 
ośrodka. 



• Powstrzymania się od publicznych wypowiedzi godzących w dobre imię kadry 
szkoleniowej lub władz ZPRP. 

 
6.  Zawodnik kadry narodowej uczestniczący w centralnej akcji szkoleniowej ma prawo do : 

• Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kontuzji w czasie 
trwania centralnej akcji szkoleniowej 

• Opieki szkoleniowej i medycznej.  
• Wyposażenia w sprzęt reprezentacyjny. 
• Zaopatrzenia w niezbędne leki i wspomaganie odżywkami zgodnie z przyjętymi 

zasadami przez zespół medyczny Związku. 
• Pochwał, wyróżnień i nagród za realizację zadań organizacyjnych, szkoleniowych 

i sportowych. 
• Zwrotu kosztów podróży, zgodnie z przyjętymi w ZPRP zasadami. 
• Zgłaszania kadrze szkoleniowej uwag i opinii w sprawie warunków socjalno-

bytowych i przebiegu procesu treningowego. 
7. Członkowie kadr narodowych ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną w wypadku  nie 

przestrzegania w/w regulaminu  
8. Zawodnicy winni zapoznać się treścią regulaminu i każdorazowo przed rozpoczęciem 

akcji szkoleniowej poświadczyć swoim podpisem  zaznajomienie się z regulaminem. 
9. Niniejszy regulamin stanowi załącznik do Regulaminu organizacji szkolenia centralnego 

w piłce ręcznej plażowej Związku Piłki Ręcznej w Polsce. 
 

 

Lista zawodników (czek) potwierdzona własnoręcznym podpisem 
Kadra narodowa: ……………………………………………………………………. 
Miejsce:…………………………………….Termin:………………………………. 
Nazwisko i imię Podpis Nazwisko i imię Podpis 
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