Regulamin kwalifikacji zawodnika lub innego członka ekipy do
składu reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska na zawody zagraniczne Olimpiad Specjalnych
(dotyczy składu podstawowego i rezerwowego)
Uchwała KK z dn. 27.02.2016 na podstawie propozycji Komisji Sportowej KK z dn. 29.01.2016
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Ustalenie propozycji składu ekipy i/lub zatwierdzenie składu ekipy (skład podstawowy i
rezerwowy) przez odpowiednie władze (określone osobnym regulaminem/procedurą).
Informacja o składzie ekipy wysyłana jest do Oddziału Regionalnego, gdzie wiceprezes
sportowy Oddziału jest odpowiedzialny za prawidłowość dalszego przebiegu rejestracji. Od
tego etapu zawodnik lub inny członek ekipy może zostać wycofany/usunięty ze składu
reprezentacji tylko na pisemną prośbę własną/rodzica/opiekuna/ lub Oddziału Regionalnego (z
uzasadnieniem) lub ze względów wynikających z dalszych postanowień tego regulaminu.
Uczestnik ekipy jest zobowiązany do dostarczenie kompletnej i prawidłowo wypełnionej
dokumentacji (medycznej, sportowej itd.) rejestracyjnej w określonym terminie.
Niedostarczenie kompletnej i prawidłowo wypełnionej dokumentacji (medycznej, sportowej
itd.) rejestracyjnej w określonym terminie może skutkować wykreśleniem ze składu
reprezentacji. Dział sportowy BN, monitoruje terminowość i prawidłowość nadesłanych
dokumentów, może wyznaczać dodatkowe terminy wzywając do poprawek, itp., jeśli działania
te nie przynoszą skutku to dokonuje skreślenia po upewnieniu się, że dokumentacja nie
będzie uzupełniona w określonym terminie i/lub nie ma współpracy w kierunku jej
wypełniania.
Po dokonaniu przeglądu nadesłanej dokumentacji rejestracyjnej przez dział sportu BN i/lub
inne zaangażowane w ekipie osoby (kierownictwo ekipy, opieka medyczna ekipy) następuje
proces dopuszczenie do danego wyjazdu/zawodów, co może wiązać się z koniecznością
dosłania przez osoby w ekipie dodatkowych opinii, dokumentacji, badań (także dokumentacji,
badań medycznych) itp. powstałych na skutek wątpliwości, niejasności powstałych po
przejrzeniu przesłanych informacji w dokumentacji rejestracyjnych danej osoby. Brak
nadesłania takich dokumentów może skutkować wykreśleniem osoby z ekipy.
Po weryfikacji dokumentacji rejestracyjnej i przesłanych dodatkowo uzupełnień następuje etap
dopuszczenie do obozu przygotowawczego, jeśli jest on organizowany. Dopuszczenie do
obozu może być również związane z wypełniłem i dostarczeniem w terminie dodatkowej
dokumentacji rejestracyjnej na obóz. Niedostarczenie wymaganych dokumentów w
określonym terminie może skutkować wykreśleniem z listy uczestników obozu, a tym samym z
reprezentacji. Dział sportowy, odpowiedzialny za rejestrację na obóz dokonuje skreślenia po
upewnieniu się, że dokumentacja nie będzie uzupełniona lub nie ma chęci wypełniania jej w
ogóle.
Obowiązkowe uczestnictwo w całym obozie przygotowawczym, jeśli jest organizowany (w
uzasadnionych przypadkach możliwe odstępstwa od tego warunku – np. powołanie
uczestnika w trakcie obozu, konieczność uzupełnienia ekipy przez osobę nie będąco na
obozie np. trenera rezerwowego, względy losowe itp..). W czasie obozu uczestnicy są
zobowiązani do przestrzegania regulaminu obozu, a także uczestnik obozu może zostać
poproszony o dostarczenie dodatkowej dokumentacji, opinii, poddaniu się dodatkowym
badaniom medycznym itp., co warunkuje jego dalszy udział w ekipie.
Podczas obozu następuje ostateczne zatwierdzenie składu podstawowego i rezerwowego
reprezentacji decyzją rady trenerów, kierownictwa ekipy i lekarza reprezentacji. Ostateczne
zatwierdzenie wiąże się z obowiązkiem przyjęcia odpowiedzialności i bezpośredniej opieki za
zawodników i całą grupę w ekipie podczas uczestnictwa w wyjeździe zagranicznym.
W szczególnych wypadkach np. spraw losowych, mogą nastąpić dalsze przesunięcia przy
rezygnacji osób ze składu podstawowego.

