Regulamin powołania do Kadry Polski na mecz Polska - Holandia
1. Powołany do Kadry Polski może być każdy zawodnik, który posiada obywatelstwo
polskie.
2. Zawodnik

powoływany

do

Kadry

Polski

nie

może

mieć

statusu

zawodnika

zawieszonego i nie może się toczyć przeciwko niemu postępowanie w Komisji
Dyscyplinarnej PLFA.
3. Sztab szkoleniowy Reprezentacji Polski w dniu 7 lipca 2013 roku powoła 65
zawodników, którzy zostaną zaproszeni na I zgrupowanie Kadry Polski – zgrupowanie
odbędzie się w Szczecinku w dniach 15-18 sierpnia 2013 roku.
4. Istnieje możliwość dostania się do Kadry Polski poprzez udział w tryoucie, który
odbędzie się w dniach 27 lub 28 lipca 2013 r. w Katowicach.
5. Do Kadry Polski zakwalifikuje się maksymalnie 15 zawodników spośród biorących
udział w tryuoucie.
6. Zgłoszenia do tryoutu będą zbierane w dniach 8-15 lipca 2013 r. poprzez formularz
udostępniony na stronie www.plfa.pl w dniu 7 lipca 2013 r.
7. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się na tryout jest wniesienie opłaty
wpisowej w wysokości 50 zł na konto PLFA: 80 1020 1026 0000 1302 0097 4873, po
uprzednim wypełnieniu formularza pobranego ze strony www.plfa.pl.
8. PLFA nie pokrywa kosztów podróży/zakwaterowania/wyżywienia dla osób, które
zdecydują się przyjechać na tryout.
9. PLFA wraz ze

Sztabem

Trenerskim zastrzega sobie

ograniczenie ilości osób

zakwalifikowanych na tryout w przypadku dużej ilości zainteresowanych. W takim
przypadku zadecyduje kolejność zgłoszeń.
10. Sztab szkoleniowy Kadry Polski ogłosi wyniki tryoutu w dniu 31 lipca 2013 r.
11. Jeśli spośród wszystkich zgłoszonych zawodników, sztab trenerski nie wybierze
odpowiednio dobrych kandydatów, Sztab Trenerski Kadry Polski rozbuduje skład na I
zgrupowanie do 80 osób.
12. Wszyscy zawodnicy wyselekcjonowani przez Sztab Trenerski Kadry Polski zobowiązani
są

do

dopełnienia

formalności:

wypełnienie

Kwestionariusza

Reprezentanta

udostępnionego przez Koordynatora Reprezentacji.
13. Każdy zawodnik zobowiązuje się sam pokryć koszty dojazdu na I zgrupowanie Kadry
Polski w Szczecinku.
14. Każdy zawodnik zobowiązuje się wpłacić wpisowe w wysokości 100 zł na I
zgrupowanie Kadry Polski w Szczecinku w dniu 15 sierpnia w czasie zakwaterowania
w hotelu.

15. Opłata wpisowa przeznaczona jest na zapewnienie zawodnikowi zakwaterowania,
wyżywienia oraz dostępu do obiektów sportowych na zgrupowaniu. Opłata ta jest
jednorazowa i nie podlega zwrotowi. Bez uiszczenia opłaty wpisowej zawodnik nie
zostanie dopuszczony do zgrupowania.
16. W dniach 15-16 sierpnia 2013 r. na zgrupowaniu Kadry Polski przebywać będzie 80
zawodników, którzy podczas treningów z trenerami zostaną sprawdzeni pod kątem
sportowym. W dniu 16 sierpnia 2013r. o godzinie 19:00 spośród wszystkich
zawodników obecnych na zgrupowaniu, zostaną ogłoszone nazwiska 45 zawodników,
którzy będą reprezentantami Polski w meczu Polska - Holandia. W dalszej części
zgrupowania będą mogli brać udział tylko zawodnicy z wyselekcjonowanej 45.
17. W dniach 7-8 września 2013 roku w Warszawie odbędzie się II zgrupowanie Kadry
Polski, w którym udział wezmą tylko wyłonieni wcześniej Reprezentanci.
18. Każdy zawodnik zobowiązuje się sam pokryć koszty dojazdu na II zgrupowania Kadry
Polski w Warszawie.
19. Koszt zakwaterowania, wyżywienia oraz dostęp do obiektów sportowych podczas II
zgrupowania Kadry Polski jest pokryty przez PLFA.
20. PLFA zobowiązuje się zapewnić zawodnikom opiekę fizjoterapeuty oraz lekarza na I i
II zgrupowaniu Kadry Polski.
21. Sprawy nieobjęte regulaminem ustala indywidualnie PLFA.
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