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Zawodnicy

i

zawodniczki

Członkowie kadry narodowej

Polski Związek Podnoszenia Ciężarów na wniosek trenera kadry narodowej powołał Pana/Panią
w skład kadry narodowej z dniem 01.01,2015r. Podstawą formalno-prawną powołania jest ustawa
z dnia 25.06.2010r., o sporcie art. ]_3 ust 3, statut PZPC § 12 pkt. 8, 9 i 11 pkt. a oraz regulaminy
wewnętrzne PZPC.
Zgodnie z ustawą cyt. powyżej Polski Związek Podnoszenia Cięzarów posiada wyłączne prawo
powoĘwania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata
lub mistrzostw Europy.
Ponadto Polski Związek Podnoszenia Cięzarów ma prawo używania, w stroju reprezentacji kraju,
wizerunku orła ustalonego dla godła na podstawie przepisów ustawy z dnia 31.01.1980r,, o godle,
barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. W oparciu o art. 14
ustawy o sporcie członek kadry narodowej udostępnia, na zasadach wyłączności,swój wizerunek
w stroju reprezentacji kraju Polskiemu Związkowi Podnoszenia Cięzarów, który jest uprawniony do
wykorzystania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez
regulaminy związku lub międzynarodowych organizacji lWF i EWF. Członek reprezentacji olimpijskiej
(art. 1_4 ust.2) udostępnia, na zasadach wyłączności,z chwilą powołania do reprezentacji olimpijskiej
swój wizerunek w stroju reprezentacji olimpijskiej, Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu, który jest
uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie
wyznaczonym przez swoje regulaminy lub regulaminy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
Zawodnik/czka wyraza zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w stroju reprezentacji kraju
w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 04.02.1994r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z2006 r., nr90, poz.631,zpoźn.zm.).

Minister Sportu iTurystyki na podstawie art.32 ustawy o sporcie moze przyznać członkowi kadry
narodowej okresowe stypendium sportowe za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym. Stypendium może otrzymać członek kadry narodowej, który zobowiąże się w
formie pisemnej do realizacji programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, programu
przygotowań do mistrzostw świata lub mistrzostw Europy opracowanego przez Polski Związek
Podnoszenia Ciężarów oraz do udziału w tych zawodach.

Minister Sportu iTurystyki wstrzymuje stypendium sportowe dla członka kadry narodowej, jeżeli
zaniedbuje on realizację programu przygotowań, o których była mowa powyżej. Również Minister
Sportu i Turystyki pozbawia członka kadry narodowej stypendium sportowego w oparciu
o podstawy zawarte w art.32 ust.4 pkt. 1,2i3.
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Na podstawie art. 32 ust, 7 Minister Sportu iTurystykiokreśla, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych członków kadr
narodowych, podstawę i wysokośćstypendium, czas, na jaki może zostać ono przyznane,

uwzględniając sposób i terminy ich wypłacania a także zajęte przez członka kadry narodowej miejsce
we współzawodnictwie międzynarodowym.
Zawodnik/czka (w myśl art.37 ust. 1) uczestniczywe współzawodnictwie sportowym organizowanym
przezPZPC ijest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym
bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie. Takie orzeczenie lekarskie w przypadku członków
kadry narodowej wydaje Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej. Bez właściwegoorzeczenia COMS
zawod n k/czka nie może uczestniczyć we współzawod nictwie m iędzyna rodowym,
i

Zawodnik/czka uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZPC oraz
zawodnik/czka kadry narodowej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw
nieszczęśliwych wypadków w podnoszeniu ciężarów. Zgodnie z art.38 ust.2, obowiązek, o którym
mowa powyżej spoczywa na klubie sportowym będącym członkiem PZPC, a w przypadku
zawodnika/czki kadry narodowej - na PZPC.
Zawodnik/czka członek kadry narodowejzobowiązuje się do przestrzegania zasad zwalczania dopingu
w sporcie zawartych w ustawie o sporcie w rozdziale 9, art. Ą3 -52 włącznie. Ponadto zawodnik/czka
zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Antydopingowego PZPC, lWF i EWF.
Zawodnik/czka wprowadzony do systemu ADAMS zobowiązuje się do powiadomienia PZPC o zmianie
miejsca swojego pobytu w wyznaczonym terminie w celu powiadomienia Komisji do Zwalczania
Dopingu w Sporcie, lWF iWADA.
Zawodnik/czka nie zgłoszony do badań antydopingowych w terminach określonych przez Komisję do
Zwalczania Dopingu w Sporcie oraz regulaminach PZPC i lWF oraz WADA nie moze uczestniczyĆ we

współzawodnictwie międzynarodowym i automatycznie zostaje skreślony z listy członków kadry
narodowej. Zawodnik/czka - członek kadry narodowej zobowiązuje się do bezwzględnego
przestrzegania Światowego Kodeksu Antydopingowego oraz przestrzegania wszelkich procedur
istandardów.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów antydopingowych zawodnik/czka zobowiązuje

się

pokryć wszelkiego rodzaju kary finansowe nałożoneprzez laboratorium antydopingowe, PZPC i lWF.

Kazdy zawodnik/czka członek kadry narodowej musi posiadać licencję zawodniczą wydaną przez
Polski Związek Podnoszenia Ciężarów i aktualne badania lekarskie na dany rok kalendarzowy.

W

załączeniu przesyłamy oświadczenie dotyczące członkostwa

w kadrze

narodowej

do podpisania przez zawodnika/czkę, trenera i prezesa klubu.
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