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Regulamin powoływania Kadry Wojewódzkiej  

w kategorii: Młodzika, Juniora Młodszego, Juniora i Młodzieżowca 

Województwa Dolnośląskiego w Sportach  Gimnastycznych 

 

Kadrę Wojewódzką w sportach gimnastycznych powołuje się w kategoriach wiekowych i klasach ujętych w 

Systemie Sportu Młodzieżowego i Krajowym systemie rywalizacji sportowej Polskiego Związku 

Gimnastycznego. Liczbę zawodników i zawodniczek KW w sportach gimnastycznych każdego roku określa 

Dolnośląska Federacja Sportu. Wnioski o powołanie zawodników składają trenerzy klubowi w terminie 

wyznaczonym przez Dolnośląski Związek Sportów Gimnastycznych. 

 

                                                              l. Wymagania formalne 

1. Zawodnik musi posiadać: 

a. numer PESEL, 

b. licencję zawodniczą Polskiego Związku Gimnastycznego potwierdzającą przynależność do klubu z 

województwa Dolnośląskiego, zrzeszonego w Dolnośląskim Związku Sportów Gimnastycznych 

c. aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny ze sportów 

gimnastycznych. 

2. Opiekunowie zawodnika, trener i klub, wyrazili zgodę na uczestnictwo w szkoleniu KW. 

 

                                                               II. Kryteria kwalifikacji 

1. Zawodnicy są kwalifikowani na podstawie następujących jednego z kryteriów: 

1. W kategorii Młodzika: 

a. wyników sportowych uzyskanych w roku poprzednim w zawodach zaliczanych do 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży 

b. opinii koordynatora dyscypliny sportów gimnastycznych dotyczącej prognozy rozwoju 

sportowego powołanych zawodników. 

2. W kategorii Juniora Młodszego: 

a. wyników sportowych uzyskanych w roku poprzednim w zawodach zaliczanych do 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży 

b. opinii koordynatora dyscypliny sportów gimnastycznych dotyczącej prognozy rozwoju 

sportowego powołanych zawodników. 

3. W kategorii Juniora: 

a. wyników sportowych uzyskanych w roku poprzednim w zawodach zaliczanych do 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży 

b. opinii koordynatora dyscypliny sportów gimnastycznych dotyczącej prognozy rozwoju 

sportowego powołanych zawodników. 

4. W kategorii Młodzieżowca: 

a. wyników sportowych uzyskanych w roku poprzednim w zawodach zaliczanych do 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży 
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b. opinii koordynatora dyscypliny sportów gimnastycznych dotyczącej prognozy rozwoju 

sportowego powołanych zawodników. 

 

2. Ostateczny skład kadry zatwierdza Zarząd DZSG. 

3. Zawodnik może być zgłoszony do kadry wojewódzkiej w momencie gdy klub opłaci składkę 

członkowską do DZSG na dany rok kalendarzowy. 

                                                                  

lll. Zmiany w składzie KW 

1. Zmiana w składzie KW może być dokonana raz w roku. 

2. Zmianę przeprowadza się na wniosek trenera klubowego po uzyskaniu opinii koordynatora 

dyscypliny sportów gimnastycznych. 

                                                                 

lV. Obowiązki zawodnika 

1. Zawodnik KW ma obowiązek realizacji programu szkolenia oraz startu w zawodach zaliczanych do 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży 

2. Nieusprawiedliwiona nieobecność na w/w imprezach może skutkować brakiem finansowania ze 

środków DZSG i DFS w roku następnym. 

 

Regulamin zatwierdzono przez Zarząd DZSG w dniu 10.01.2022 rok 


