
REGULAMIN

Kadra B juniorów młodszych (kadeci).

1. Do udziału w szkoleniu mają prawo członkowie Polskiego Związku Brydża
Sportowego (PZBS) urodzeni w latach 1991 i 1992.

2. Celem ogólnym naboru młodzieży jest wyselekcjonowanie najbardziej

utalentowanych brydżystów i ich systematyczne szkolenie. W szczególności selekcja

powinna prowadzić do wyłonienia ścisłego zaplecza reprezentacji Polski Juniorów

Młodszych i reprezentowania nas na ważnych zawodach międzynarodowych w

kategorii kadeta

3. Warunkiem uczestnictwa w Kadrze jest pisemne zgłoszenie (drogą elektroniczną,
zgodnie z wcześniejszym komunikatem) i spełnienie następujących wymagań
formalnych:

- pisemna zgoda rodziców na udział w szkoleniu i zgrupowaniach,

- opinia trenera klubowego lub właściwego szkoleniowca z rodzimego WZBS-u,

- zgoda lekarza sportowego na uprawianie brydża sportowego,

- zaakceptowanie pisemne (na pierwszym zgrupowaniu) niniejszego regulaminu.

4. Zakwalifikowani zawodnicy uczestniczą w zgrupowaniach bezpłatne. Świadczenia

wobec zawodników obejmują pełne wyżywienie, nocleg oraz szkolenie. Każdy

zawodnik jest ubezpieczony w trakcie zgrupowań.
5. Organizatorzy nie zapewniają dojazdu na zgrupowanie ani ubezpieczenia w trakcie

podróży. Dojazd na koszt uczestnika.

6. Od uczestników wymagana jest nienaganna postawa etyczna. Wyraża się ona

sportową postawą, zaangażowaniem i współpracą w trakcie gry, zajęć i innych

ćwiczeń oraz testów.

7. Na zgrupowaniach kadry obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i picia

alkoholu. Uczestnik niestosujący się do powyższych zakazów oraz nieprzestrzegający

regulaminów będzie wykluczony z dalszego szkolenia.

8. Każdy zawodnik obowiązany jest czynnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach.

Dotyczy to zarówno zajęć brydżowych na konsultacjach, wymaganych zadań i
ćwiczeń wykonywanych drogą elektroniczną jak i ćwiczeń ruchowych.

9. Zawodnik zobowiązany jest do poinformowania drogą elektroniczną trenerów kadry o

swojej ewentualnej absencji na szkoleniu (zgrupowaniu) na wypadek choroby itp.

10. Organizator zapewnia uczestnikom kompleksowe zajęcia rekreacyjno-sportowe celem

kompensacji dłuższego przebywania w pozycjach izolowanych.

11. Zawodnicy zobowiązani są posiadać niezbędny sprzęt sportowy do aktywnego

uczestniczenia w zajęciach ruchowych w hali, basenie czy w terenie.

12. Plany i harmonogramy zgrupowań szkoleniowych zostaną podane przed kolejnymi

terminami szkoleń.


