
REGULAMIN POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ  

W TENISIE PLAŻOWYM 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Kadrę narodową w tenisie plażowym powołuje Zarząd PFTP na wniosek trenera kadry lub 

dyrektora sportowego  

2. Kadrę narodową powołuje się raz w roku na okres 1 stycznia - 31 grudnia,  z możliwością 

korekty na drugie półrocze.  

3. W indywidualnych przypadkach, Zarząd PFTP może w okresie pomiędzy  ww. terminami 

dokonywać zmian w składzie kadry narodowej. O odwołaniu z kadry narodowej wraz z 

podaniem przyczyny zawiadamia się zawodnika z co najmniej dwutygodniowym 

wyprzedzeniem.  

4. Liczbę członków kadry narodowej w tenisie plażowym ustala Zarząd PFTP. 

5. Zmiany w Kadrze Polski są możliwe na pisemny wniosek trenera reprezentacji Polski. 

  

§ 2 NOMINACJE DO KADRY NARODOWEJ 

1. Do reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych mogą być 

powoływani jedynie zawodnicy, którzy są członkami kadry narodowej.  

2. W wyjątkowych przypadkach - potwierdzonych osiąganymi wynikami - do reprezentowania 

barw narodowych mogą być powołani inni zawodnicy.  

3. Przez reprezentowanie barw narodowych rozumie się udział w:  

a) Mistrzostwach Świata w Tenisie Plażowym; 

b) Pucharze Świata w Tenisie Plażowym; 

c) Mistrzostwa Europy w Tenisie Plażowym;  

d) Imprezach o światowym lub europejskim znaczeniu.  

4. Skład reprezentacji na zawody mistrzowskie jest każdorazowo ustalany przez trenera kadry 

narodowej.    

 

§ 3 KRYTERIA POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ 

Czynniki decydujące o powołaniu do kadry narodowej w tenisie plażowym:  

a) uzyskiwane wyniki w turniejach międzynarodowych; 

b) uzyskiwane wyniki w turniejach krajowych; 

c) przydatność do reprezentacji pod względem wieku, cech psychofizycznych, 

perspektyw rozwojowych, itp.;  

d) inne czynniki wskazane jako istotne przez trenera kadry narodowej (np. aktualna 

dyspozycja zawodnika).   



 

§ 4 STATUS CZŁONKA KADRY NARODOWEJ 

1. Oficjalne powołanie do kadry narodowej następuje z chwilą pisemnego potwierdzenia przez 

zawodnika powołania do kadry narodowej poprzez podpisanie oświadczenia członka kadry 

narodowej.   

2. Zawodnika kadry narodowej obowiązuje szczególnie godna postawa etyczna  i sportowa.  

3. Zawodnik przed zakwalifikowaniem do kadry narodowej wyraża zgodę na 

rozpowszechnianie swojego wizerunku w stroju reprezentacji kraju w rozumieniu art. 81 

ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  z 

2017 r. poz. 880 i 1089).  

4. Członek kadry narodowej udostępnia, na zasadach wyłączności, swój wizerunek w stroju 

reprezentacji kraju Polskiej Federacji Tenisa Plażowego, która jest uprawniona do 

wykorzystywania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w rozumieniu art. 14 ust. 

1 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (z późn. zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463).  

5. Członek kadry narodowej nie może bez uzasadnionej przyczyny odmówić udziału w 

zawodach i szkoleniach na które został powołany. Ocena zasadności odmowy należy do 

trenera kadry narodowej. 

6. Zawodnika, który odmówił reprezentowania barw narodowych, wyklucza się z kadry 

narodowej na okres 1 roku - w pierwszym przypadku, na okres 2 lat - w każdym kolejnym.  

7. Odwołanie zawodnika z kadry narodowej następuje automatycznie  z nałożeniem na niego 

kar związanych za stosowanie dopingu. Odwołanie w tym trybie może się wiązać  z 

obowiązkiem zwrotu nakładów na szkolenie i starty zawodnika poniesionych przez PFTP. 

Decyzje w tej sprawie każdorazowo podejmuje Zarząd PFTP.   

  

§ 5 PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW KADRY NARODOWEJ 

  

1. Przywileje zawodników kadry narodowej:  

1) pierwszeństwo w typowaniu do reprezentacji kraju w zawodach drużynowych  i 

indywidualnych;  

2) uzyskanie opieki szkoleniowej ze strony PFTP na zasadach przyjętych dla członków kadry 

narodowej;  

3) możliwość otrzymywanie sprzętu sportowego w ramach umów użyczenia;  

4) prawo do uzyskiwania wszelkich informacji niezbędnych do sprawnego działania w 

zakresie przyjętych zadań i obowiązków;  

5) prawo do innych świadczeń ze strony PFTP w ramach umów ze sponsorami.  

  

 

 



2. Obowiązki członka kadry:  

1) posiadanie licencji zawodniczej w PFTP oraz licencji amatorskiej w PZT na dany rok 

kalendarzowy;  

2) reprezentowanie barw narodowych w zawodach drużynowych i indywidualnych, na 

które został powołany;  

3) uczestnictwo w co najmniej trzech zgrupowaniach (5-9 marca; 26-29 kwietnia; 7-10 

czerwca; 24-28 października; 29 listopada-2 grudnia 2018 roku) i konsultacjach PFTP oraz 

stosowanie się do poleceń  i decyzji trenera kadry narodowej;  

4) terminowe przedstawianie indywidualnego planu startów, a następnie - po uzgodnieniu  

z trenerem kadry narodowej - jego dokładna realizacja oraz powiadamianie trenera 

kadry narodowej i członka zarządu PFTP o wszelkich trudnościach i zmianach w planach 

startowych;  

5) udział w co najmniej dwóch a imprezach Mistrzowskich w danym roku (spośród 

czterech: Drużynowe Mistrzostwa Świata ITF, Mistrzostwa Europy ITF, Mistrzostwa 

Świata IFBT, Mistrzostwa Europy IFBT);   

6) zwrotu użyczonego sprzętu w przypadku rezygnacji lub utraty członkostwa w kadrze 

narodowej (w przypadku utraty członkostwa w kadrze – decyzję o zwrocie sprzętu 

każdorazowo podejmuje Zarząd PFTP w porozumieniu z trenerem kadry);     

7) poddawanie się obowiązkowym badaniom lekarskim;  

8) przestrzeganie zakazu używania środków dopingujących oraz narkotyków i zabronionych 

odżywek, a w razie konieczności przyjmowania leków informowanie o tym fakcie trenera 

kadry narodowej;  

9) uzgadnianie  z  zarządem  PFTP umów  zawieranych  ze 

 sponsorami indywidualnym - jeśli miałyby one naruszać §4 p.4 niniejszego regulaminu;  

10) rozwiązywanie powstałych problemów - w pierwszej kolejności - w drodze 

bezpośrednich negocjacji z trenerem kadry narodowej i/lub zarządem PFTP.  

  

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Członek kadry narodowej w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków członka kadry 

narodowej, naruszania norm i regulaminów sportowych lub innych wykroczeń, może być 

odwołany z kadry narodowej lub czasowo zawieszony w czynnościach członka kadry 

narodowej.  

2. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie każdorazowo decyzję podejmuje Zarząd 

PFTP. 

3. Regulamin powoływania kadry narodowej w tenisie plażowym zatwierdzony przez Zarząd 

Polskiej Federacji Tenisa Plażowego w dniu 2.02.2018 r. wchodzi w życie od 3.02.2018 r.  

  

 



 


