UCHWAŁA NR 2/2022
ZARZĄDU
„POLSKIEGO ZWIĄZKU BOCCI”
podjęta w Poznaniu w dniu 22 luty 2022
w sprawie : Regulaminu powołania do kadry narodowej Bocci 2022”wraz z „Załącznikiem
do Regulaminu powołania do kadry narodowej Bocci 2022”
§ 1.
Uchwala się „Regulamin powołania do kadry narodowej Bocci 2022”wraz z „Załącznikiem
do Regulaminu powołania do kadry narodowej Bocci 2022” w formie jak w załączniku
Załączniki:
1. „Regulamin powołania do kadry narodowej Bocci 2022”wraz z „Załącznikiem
Regulaminu powołania do kadry narodowej Bocci 2022”

do

W głosowaniu uczestniczyło……… .5 …… członków Zarządu
Za przyjęciem uchwały głosowało… 5 ……członków Zarządu
Przeciw uchwale głosowało……… 0 .…członków Zarządu
Wstrzymało się od głosowania …… 0…….członków Zarządu

........................................
Wiceprezes
Beata Dobak-Urbańska

....................................
Prezes
Romuald Schmidt

Regulamin powoływania do kadry narodowej i reprezentacji Polski w Bocci na rok 2022
§1
Podstawy prawne :
Ustawa z dnia 29 czerwca 2010 r. o Sporcie i Statut „Polskiego Związku Bocci”
§2
Postanowienia ogólne :
1. Kadrę narodową powołuje się na okres jednego roku, z możliwością dokonywania korekt na
podstawie postanowień wynikających z niniejszego regulaminu, na wniosek Trenera
Głównego skierowanego do Komisji Organizacyjnej Bocci .
2. Listy kadry narodowej corocznie przedstawiane będą w formie załącznika do regulaminu.

3. Kluby sportowe/ organizacje z chwilą powołania swojego zawodnika do kadry narodowej,
obowiązane są umożliwić mu udział w zadaniach szkoleniowych kadry i startach w
zawodach.
4. W przypadku niedopełnienia podstawowych obowiązków, zawodnik będzie skreślony ze
składu kadry narodowej przez Zarząd PZBocci.
§3
Podstawowe obowiązki zawodnika to:
1. reprezentowanie kraju w międzynarodowych zawodach i innych formach współzawodnictwa
sportowego,
2. uczestnictwo we wszystkich zadaniach szkoleniowych kadry ,
3. poddawanie się obowiązkowym badaniom lekarskim i testom antydopingowym,
4. przestrzeganie regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej,
5. przestrzeganie regulaminu antydopingowego w sporcie i prowadzenie higienicznego trybu
życia,
6. promowanie Polskiego Związku Bocci i idei sportu paraolimpijskiego
§4
Zobowiązania PZBocci:
1. organizuje i ustala zasady współzawodnictwa sportowego w celu wyłonienia członków kadry
narodowej,
2. w miarę pozyskanych środków finansowych MSiT/FRKF oraz pozyskanych środków
własnych organizuje proces szkolenia i realizuje zadania programu „Przygotowań do igrzysk
paraolimpijskich”
3. zapewnia opiekę szkoleniową zawodnikom kadry narodowej w czasie akcji szkoleniowych,
4. rozstrzyga spory i konflikty oraz udziela wyjaśnień,
5. wnioskuje do Ministra Sportu o przyznanie stypendium sportowego oraz nagród..
§5
Zasady szczegółowe:
1. do kadry narodowej powołuje się zawodników na podstawie poziomu sportowego i spełnienia
szczegółowych kryteriów zgodnie z zasadami zawartymi w Załączniku do regulaminu na
dany rok,
2. organizację krajowego współzawodnictwa sportowego w Bocci reguluje „Regulamin
Dyscypliny Boccia PZBocci ” a współzawodnictwa międzynarodowego regulują przepisy
BISFed z roku 2021 .
§6
Postanowienia końcowe:
Warunkiem udziału w kwalifikacjach do kadry narodowej jest posiadanie licencji zawodniczej
PZBocci i potwierdzenia lekarskiego o zdolności do uprawiania Bocci .

Załącznik do regulaminu powoływania kadry narodowej i reprezentacji Polski w Bocci w 2022
w ramach programu ” Przygotowań do Igrzysk paraolimpijskich ”

Postanowienia
Zarząd PZBocci powołuje kadrę narodową na wniosek Trenera głównego.
W 2022 roku Kadra narodowa obejmie zawodników z potencjałem sportowym umożliwiającym
budowanie pozycji w „Światowym Rankingu BISFed” dla zdobycia kwalifikacji do Mistrzostw
Świata i Mistrzostw Europy jako postawy zdobycia kwalifikacji do Igrzysk Paraolimpijskich 2024

Ilość członków kadry narodowej/ reprezentacji wynika z prognozowania szans zdobycia
odpowiedniej pozycji w „Światowym Rankingu BISFed”, z potrzeb szkoleniowych, przyznanych
slotów BISFed na dany rok oraz aktualnych możliwości finansowych PZBocci.
W przypadku zwiększenia finansowania w 2022 roku Związek może zdecydować o rozbudowaniu
kadry .
Kryteria ogólne ( do kadry narodowej) w 2022
1. Posiadanie przez zawodnika klasy startowej przyznanej przez międzynarodowych
klasyfikatorów medycznych w Bocci lub narodowych klasyfikatorów.
2. Posiadanie licencji zawodniczej PZBocci i potwierdzenia lekarskiego o zdolności do
uprawiania Bocci Posiadania przez zawodnika ubezpieczenia zdrowotnego, w tym NNW na
czas szkolenia w Bocci i udziału w zawodach .
3. Opinia Trenera kadry narodowej.
Kryteria szczegółowe i wynikowe ( do reprezentacji Polski) na rok 2022
Podstawa :
1. Światowa Lista Rankingowa BISFed ( analizowana także z uwzględnieniem kryteriów płci
w perspektywie wprowadzenia w latach 2021-2024 konkurencji oddzielnie dla kobiet i
mężczyzn
2. Przydzielone sloty BISFed na starty w zawodach z kalendarza BISFed w danej grupie/klasie
3. Potencjał sportowy : posiadanie przez zawodnika umiejętności sportowych, specjalnych
uzdolnień , cech psychofizycznych przydatnych w Bocci, postęp w umiejętnościach
sportowych
4. Lista Ogólnopolskiego Systemu Rankingowego PZBocci
5. Wyniki ( Polska Liga Bocci i starty międzynarodowe) .
6. Możliwości systematycznej i intensywnej pracy szkoleniowej w klubie macierzystym ,
realizacji planów szkoleniowych dla reprezentacji, samodyscyplina, wysoka motywacja
Prawo interpretacji regulaminu i uszczegółowienie kryteriów przysługuje zarządowi Polskiego
Związku Bocci.

