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REGULAMIN POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ W BIATHLONIE 
ORAZ ZASADY  I WARUNKI REPREZENTOWANIA BARW NARODOWYCH 

W ZAWODACH MIĘDZYNARODOWYCH 
 

§1 
Zarząd Polskiego Związku Biathlonu powołuje kadrę narodową w oparciu o art. 13 ust.1 
pkt.3 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (Dz.U. nr 127. poz. 857).  
 

§2 
Kadrę narodową tworzą zawodnicy obywatelstwa polskiego reprezentujący najwyższy 
poziom sportowy, nienaganną postawę moralną i osiągający postępy w szkoleniu               
i współzawodnictwie sportowym.  

§3 
1. Członkami kadry narodowej zostają zawodnicy po zatwierdzeniu przez Zarząd PZBiath.                

w drodze uchwały. Wniosek w tej sprawie przedstawia Zarządowi PZBiath. Dyrektor 
Sportowy po zaopiniowaniu przez Komisję Szkolenia.  

2. Członkiem 12-to osobowej Kadry Narodowej Seniorów i 12-to osobowej Seniorek mogą 
zostać zawodnicy i zawodniczki, którzy spełniają co najmniej jeden z podanych poniżej 
warunków: 

 

Lp. Rodzaj imprezy Kwalifikacja 

1. Mistrzostwa Świata -   do  30  miejsca  w  starcie 
indywidualnym 

-   do  8 miejsca w biegu sztafetowym 

2. Mistrzostwa  Europy -   do 10  miejsca  w  starcie 
     indywidualnym 

3. Puchar  Świata -  uzyskanie  miejsca  punktowanego 
    w  starcie  indywidualnym 

4. Mistrzostwa  Polski -   zajęcie  1 - 3  miejsca  w  starcie 
    indywidualnym 

5. Ranking  Mistrzostw  Polski -   dwa  najlepsze  starty  indywidualne 
     wg klasyfikacji  Pucharu  Polski 
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3. Członkiem 10-cio osobowej Młodzieżowej Kadry Narodowej Kobiet i 10-cio osobowej 

Młodzieżowej Kadry Narodowej Mężczyzn mogą zostać zawodnicy i zawodniczki, 
którzy spełniają co najmniej jeden z podanych poniżej warunków: 

Lp. Rodzaj imprezy Kwalifikacja 

1. Mistrzostwa Świata Juniorów -  do  30  miejsca  w  starcie indywidualnym 

2. Mistrzostwa Świata Juniorów 
Młodszych 

-  do  15  miejsca  w  starcie indywidualnym 

3. Mistrzostwa Europy Juniorów -  do  15  miejsca  w  starcie indywidualnym 

4. Ranking Mistrzostw Polski 
Juniorów 

-  dwa  najlepsze  starty  indywidualne 
    wg klasyfikacji Pucharu Polski 

5. Decyzja Wydziału Szkolenia -  propozycja  Trenera  Kadry 

4. Członkiem 8-io osobowej Kadry Narodowej Juniorów i 8-io osobowej Juniorek mogą 
zostać zawodnicy i zawodniczki, którzy spełniają co najmniej jeden 
z podanych poniżej warunków: 

Lp. Rodzaj imprezy Kwalifikacja 

1. Mistrzostwa Świata Juniorów -  do 40  miejsca w starcie  indywidualnym 

2. Mistrzostwa Europy Juniorów -  do  25  miejsca w  starcie indywidualnym 

3. Ranking Pucharu Polski Juniorów 
- Mistrzostwa Polski 
- Zawody Biathlonowe 12-to 

osobowej I  i  II  kat. 

-  do  klasyfikacji  rankingowej  zalicza  się    
cztery najwyżej punktowane  starty,            
w  tym  można  zaliczyć  punkty  uzyskane  
tylko w dwóch startach w ramach 
Mistrzostw  Polski 

5. Członkiem 12-to osobowej Kadry Narodowej Juniorów Młodszych i Młodzieżowej Kadry 
Narodowej Juniorek Młodszych mogą zostać zawodnicy i zawodniczki, którzy spełniają 
co najmniej jeden z podanych poniżej warunków: 

Lp. Rodzaj imprezy Kwalifikacja 

1. Mistrzostwa Świata Juniorów 
Młodszych 

-  do  25  miejsca w  starcie  
indywidualnym 

2. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży -  zajęcie  1 - 2  miejsca w  starcie  
indywidualnym 

3. Ranking Pucharu Polski 
Juniorów Młodszych 

-  do  klasyfikacji  rankingowej  zalicza  
się  cztery  najwyżej  
punktowane starty indywidualne,  w  
tym  można  zaliczyć  punkty uzyskane 
tylko w dwóch  startach 
w ramach Ogólnopolskiej  Olimpiady  
Młodzieży 
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6. Zawodnik powołany do kadry narodowej jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia 
włączenia do KN zawrzeć z PZBiath. umowę o członkostwo 
w kadrze narodowej regulującej prawa i obowiązki zawodnika kadry narodowej, pod 
rygorem wykluczenia z jej składu.  

7. W danym roku skład kadry narodowej może zostać zmieniony lub uzupełniony na 
podstawie uchwały Zarządu PZBiath. na wniosek Dyrektora Sportowego lub Komisji 
Dyscyplinarnej, po uprawomocnieniu się decyzji dyscyplinarnej.  
 

§4 
1. Kadra narodowa może być podzielona na grupy, stosownie do potrzeb szkoleniowych 

PZBiath. Podziału na grupy dokonuje Zarząd PZBiath. w drodze uchwały na wniosek 
Dyrektora Sportowego po zaopiniowaniu przez Komisję Szkolenia.  

2. Szczegółowa ilość członków kadry narodowej danej grupy wynika 
z potrzeb szkoleniowych i możliwości budżetowych PZBiath. w danym roku.  
 

3. Skład grup szkoleniowych proponują ich trenerzy na podstawie analizy wyników 
sportowych uzyskanych przez zawodników w zawodach międzynarodowych i/lub 
krajowych, badań lekarskich, badań wydolności i/lub sprawności motorycznej, analizy 
perspektywiczności zawodników oraz szans na uzyskanie wartościowych wyników 
sportowych. 

 
§5 

Kadrę narodową powołuje się na okres 1 maja  do 31 kwietnia.  
 

§6 
1. Program szkolenia kadry narodowej oraz zasady kwalifikacji zawodników do reprezentacji 

Polski na zawody międzynarodowe ustala Zarząd PZBiath. w drodze uchwały na wniosek 
Dyrektora Sportowego po zaopiniowaniu przez Komisję Szkolenia. 

2. Program szkolenia kadry narodowej opracowywany jest w oparciu 
o możliwości budżetowe PZBiath. w danym roku oraz wysokość przyznanych dotacji 
publicznych.  
 

§7 
1. Do reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych oraz uczestnictwa                                

w zgrupowaniach szkoleniowych mogą być powoływani zawodnicy, którzy są członkami 
Kadry Narodowej PZBiath.  i gwarantują właściwe reprezentowanie barw narodowych na 
oczekiwanym poziomie. 

2. W wyjątkowych wypadkach potwierdzonych osiągniętymi wynikami, 
do reprezentowania barw narodowych mogą być powołani zawodnicy nie będący członkami 
kadry narodowej (na własny koszt). 
 

§8 
1. Przez reprezentowanie barw narodowych rozumie się udział zawodników w: 
a) Igrzyskach Olimpijskich, 
b) Mistrzostwach Świata i Europy, 
c) Pucharach Świata, Pucharach IBU oraz Pucharach IBU Juniorów, 
d) w innych zawodach światowych lub europejskich, 
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§9 

1. Zawodnik Kadry Narodowej ma prawo do: 
a) udziału w zgrupowaniach i konsultacjach PZBiath, 
b) bezpłatnej opieki lekarskiej w ramach konsultacji lekarza PZBiath i badań w COMS, 
c) otrzymywanie sprzętu sportowego w ramach umów PZBiath, 
d) innych świadczeń ze strony PZBiath w ramach umów ze sponsorami. 
2. Obowiązki członka kadry: 
a) reprezentowanie barw narodowych w zawodach drużynowych  i indywidualnych: 
b) terminowe przedstawianie dziennika treningowego 
c) uczestnictwo w zgrupowaniach i konsultacjach PZBiath., 
d) udział w zimowych i letnich Mistrzostwach Polski, 
e) poddawanie się obowiązkowym badaniom lekarskim i wydolnościowym. 

2. Szczegółowe prawa i obowiązki reguluje umowa z zawodnikiem o profesjonalne uprawianie 
biathlonu w Kadrze Narodowej Polski. 
 

§10 
Zawodnik powołany do reprezentowania barw narodowych jest zobowiązany do zachowania 
szczególnie godnej postawy etycznej i moralnej oraz rywalizacji w zgodzie z zasadą fair-play. 

§11 
Zawodnik, który odmówił reprezentowania barw narodowych podlega wykluczeniu z kadry 
narodowej. Wniosek do Zarządu PZBiath. w tej sprawie składa trener główny kadry narodowej.  

§12 
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Polskiego Związku Biathlonu w dniu 
27 listopada 2018 roku. . 
 


