
Zakres praw i obowi�zków reprezentanta Polski

I. Definicja reprezentacji Polski i reprezentanta Polski

Reprezentacja Polski jest wyłaniana w cyklu rozgrywek kadrowych w oparciu o stosowny
regulamin. Reprezentacja Polski składa si� zazwyczaj z trzech par oraz pary rezerwowej.
Ka�dy z zawodników tych par uzyskuje status reprezentanta Polski w bryd�u sportowym.
Reprezentacja Polski wyst�puje w odbywaj�cych si� w danym sezonie Mistrzostwach Europy
i �wiata oraz imprezach równoległych (mo�e by� równie� wyznaczana w danym sezonie do
startu w innych imprezach krajowych b�d� zagranicznych).

II. Prawa reprezentanta Polski

1. PZBS zobowi�zuje si� do zapewnienia reprezentantom Polski, w miar� mo�liwo�ci
niezb�dnych warunków do przygotowa� startowych, to jest realizacji ustalonych ze
Zwi�zkiem planów szkoleniowych i startowych oraz zaopatrzenie w ubiór i inne
akcesoria wymagane przez odpowiednie przepisy WBF, EBL, PZBS b�d� przez
sponsorów reprezentacji open.

2.
a) PZBS zobowi�zuje si� do wyst�powania do wy�szych władz sportowych (MENiS,

Konfederacja Sportu Polskiego, Polska Federacja Sportu Młodzie�owego) o nale�ne,
pa�stwowe nagrody pieni��ne oraz regulaminowe wyró�nienia za osi�gni�cia
medalowe na Mistrzostwach Europy i �wiata oraz Olimpiadach Bryd�owych.

b) PZBS zobowi�zuje si� do zapewnienia, w miar� mo�liwo�ci sponsorów dla
reprezentacji i nagród finansowych za w/w osi�gni�cia medalowe.

III. Obowi�zki reprezentanta Polski

1. Reprezentant Polski zobowi�zany jest do rzetelnego uczestniczenia w procesie
przygotowa� przedstartowych, a w szczególno�ci:

a) przestrzeganie Statutu Zwi�zku, regulaminów i innych postanowie� organów
Zwi�zku,

b) systematycznego, zdyscyplinowanego i aktywnego uczestnictwa w treningach i
prowadzenia sportowego trybu �ycia,

c) uczestnictwa w zawodach sportowych zgodnie z ustaleniami Zwi�zku.

2. Po oficjalnym powołaniu reprezentacji, ka�dy z wchodz�cych w jej skład zawodników
ma obowi�zek przedło�y� w biurze PZBS, w ci�gu dwóch tygodni plan swoich startów w
ci�gu najbli�szego sezonu.

3. Ka�dy z reprezentantów Polski mo�e zosta� powołany do udziału we wskazanej przez
ZG PZBS imprezie krajowej lub zagranicznej, w miar� mo�liwo�ci w terminie
niekoliduj�cym z terminami startów, o których mowa w punkcie III.2.
Udział w tej imprezie jest obowi�zkiem reprezentantów Polski.
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4. W okresie przygotowawczym oraz w trakcie w/w imprez reprezentant Polski ma
obowi�zek stosowania si� do polece� kapitana reprezentacji oraz respektowania
wszystkich jego decyzji.

5. Ka�dy z reprezentantów ma obowi�zek dostosowa� si� do wymogów dotycz�cych ubioru
i regulaminowego zachowania, a w szczególno�ci przestrzegania przepisów o zakazie:

- palenia,
- spo�ywania napojów alkoholowych,
- posiadania telefonów komórkowych w miejscu i pobli�u miejsca rozgrywek itp.

6. W trakcie dowolnej imprezy ka�dy wyznaczony zawodnik (reprezentant Polski) ma
obowi�zek podda� si� kontroli antydopingowej czyli rzetelnie wypełni� wszelkie
nakazane mu, w zwi�zku z tym, czynno�ci.

IV. Postanowienia ogólne

1. Interpretacja niniejszych przepisów nale�y do Prezydium ZG PZBS.
2. Niniejsze przepisy wchodz� w �ycie z dniem 23 stycznia 2004 roku.

            Andrzej Wachowski         Radosław Kiełbasi�ski
(-) Wiceprezes ds. Sportowych PZBS   (-) Prezes PZBS


