Regulamin wyjazdu Kadry Narodowej i Reprezentacji Polskiego Związku Ju-Jitsu

§1. Regulamin wyjazdu Kadry Narodowej i Reprezentacji Polskiego Związku Ju-Jitsu obowiązuje wszystkie
osoby biorące udział w danej imprezie / wyjeździe z ramienia PZJJ. Zgoda na udział w danej imprezie /
wyjeździe oznacza automatyczną akceptację niniejszego regulaminu i nie wymaga pisemnego
potwierdzenia. Regulamin jest ogólnodostępny na stronach PZJJ i każdy członek PZJJ jest zobowiązany się
z nim zapoznać.
§2. Członkowie PZJJ mający prawo do uczestnictwa w wyjazdach Kadry Narodowej i Reprezentacji PZJJ:
§2.1. Kierownik Wyjazdu oraz zastępca Kierownika Wyjazdu - osoby pełnoletnie wyznaczone przez
Zarząd PZJJ do sprawowania nadzoru nad prawidłowością przebiegu wyjazdu.
§2.2. Kadrowicz - zawodnik PZJJ powołany na dany wyjazd przez Trenera Kadry na podstawie
Regulaminu Powoływania do Kadry i Reprezentacji i zatwierdzony przez Zarząd PZJJ.
§2.3. Reprezentant - zawodnik PZJJ powołany na dany wyjazd przez Trenera Kadry na podstawie
Regulaminu Powoływania do Kadry i Reprezentacji i zatwierdzony przez Zarząd PZJJ.
§2.4. Trener Kadry - osoba powołana przez Zarząd PZJJ do pełnienia funkcji selekcjonera.
§2.5. Asystent Trenera Kadry - osoba powołana przez Zarząd PZJJ lub zatwierdzona przez Zarząd PZJJ
na prośbę Trenera Kadry mająca wspomagać Trenera Kadry w pełnionych przez niego obowiązkach
na czas danego wyjazdu.
§2.6. Sędzia - sędzia PZJJ posiadający stosowne wymagane uprawnienia i powołany przez Zarząd PZJJ
na wyjazd.
§2.7. Oficjel - członek Zarządu PZJJ lub innego organu PZJJ pełniący funkcje reprezentacyjne.
§2.8. Lekarz i/lub ratownik medyczny i/lub cutman.
§2.9. Fizjoterapeuta i/lub masażysta.
§2.10. Inny opiekun - jeśli wynika to z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca
2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 poz. 452).
§2.11. Obserwator - osoba powołana przez PZJJ na daną imprezę / wyjazd, której zadaniem jest
sprawdzenie i ocena prawidłowości przebiegu imprezy / wyjazdu.
§3. W wyjazdach Kadry i Reprezentacji nie mają prawa brać udziału osoby postronne. Kibice, rodziny
oraz inne osoby chcące obserwować zmagania zawodników na danej imprezie zobowiązane są do
zorganizowania wyjazdu we własnym zakresie poza strukturami PZJJ. Osoby te są ponadto zobowiązane
do godnego reprezentowania kraju oraz unikania działań i zachowań, które mogłyby w jakikolwiek
sposób negatywnie wpłynąć na wyjazd lub Kadrowiczów. Związek zastrzega sobie prawo do ukarania
zawodnika, klubu lub pozostałych członków PZJJ powiązanych z osobą wyrządzającą szkodę.
§4. Organizatorem wyjazdu Kadry Narodowej jest tylko PZJJ.
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§5. Organizatorem wyjazdu Reprezentacji jest PZJJ lub inna jednostka powołana na mocy stosownej
umowy.
§6. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do:
§6.1. Godnego reprezentowania PZJJ oraz wykazywania postawy służącej rozwojowi i dobremu
imieniu PZJJ.
§6.2. Stosowania się do poleceń Kierownika Wyjazdu, Kadrowicze zobowiązani są ponadto do
stosowania się do poleceń Trenera Kadry.
§6.3. Występowania w stroju reprezentacji podczas zadań wyznaczonych przez PZJJ a podczas
samych zawodów w stroju zgodnym z przepisami JJEU i/lub JJIF.
§6.4. Reklamowania oficjalnych sponsorów PZJJ. Reklamowanie sponsorów indywidualnych i
klubowych jest możliwe tylko za zgodą PZJJ.
§6.5. Posiadania ważnego dowodu osobistego bądź paszportu, zależnie od przepisów kraju w którym
odbywają się zawody oraz krajów tranzytowych.
§6.6. Posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego, dopuszczającego zawodnika do rywalizacji
sportowej.
§6.7. Wypełnienia wszelkich kryteriów formalno-prawnych wynikających z obowiązujących przepisów
oraz norm w danym kraju docelowym jak i tranzytowym np. : czas ważności paszportu, wizy,
szczepienia, ubezpieczenia etc.
§6.8. Zapewnienia sobie środków finansowych na pokrycie kosztów, co do których nie zobowiązał się
Zarząd PZJJ lub w przypadku Reprezentacji inna powołana jednostka
§6.9. Pokrycia kosztów wszelkich szkód powstałych z jego winny.
§7. Ponadto kadrowicze i reprezentanci zobowiązani są do:
§7.1. Stałej gotowości umożliwiającej poddanie się kontroli antydopingowej.
§7.2. Bezzwłocznego poinformowania Trenera Kadry o wszelkich chorobach, niedyspozycjach lub
problemach zdrowotnych wynikłych podczas wyjazdu lub bezpośrednio przed nim.
§7.3. Poinformowania Trenera lub Kierownika Wyjazdu o wszelkich alergiach.
§7.4. Poinformowania Trenera o wszelkich lekach oraz suplementach przyjmowanych przed i podczas
wyjazdu. Osoby niepełnoletnie muszą ponadto posiadać zgodę opiekuna prawnego na samodzielne
przyjmowanie leków.
§7.5. Stosowania się do przepisów obowiązujących w danym kraju.
§7.6. Stosowania się do wszelkich przepisów, zasad i regulaminów PZJJ, jak również do przepisów
JJEU, JJIF czy przepisów obowiązujących na danej imprezie.
§8. Podczas wyjazdu obowiązuje absolutny zakaz:
§8.1. Spożywania alkoholu, substancji odurzających oraz wszelkich innych substancji
niedozwolonych.
§8.2. Oddalania się od grupy bez wiedzy i zgody Kierownika Wyjazdu.
§8.3. Jakiegokolwiek działania na szkodę PZJJ, Kadrowiczów, Reprezentantów oraz innych
pozostałych uczestników wyjazdu.
§9. Za naruszenie niniejszego regulaminu w stosunku do wszystkich uczestników Zarząd PZJJ może
zastosować następujące kary :


Ustna nagna.
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Pisemna nagana.
Zawieszenie w pełnionych obowiązkach.
Usuniecie z Kadry Narodowej.
Usuniecie z Reprezentacji.
Usunięcie z PZJJ .

§10. Postanowienia końcowe.
§10.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich członków PZJJ oraz osoby fizyczne i prawne
zrzeszone w ramach struktur PZJJ.
§10.2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi. W razie powstania kwestii
spornych Zarząd podejmuje decyzję w przedmiocie interpretacji Regulaminu w drodze głosowania
zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

§10.3. Regulamin wchodzi w życie z momentem podjęcia uchwały jego uchwaleniu.
§10.4. Traci moc poprzedni Regulamin wyjazdu Kadry Narodowej i Reprezentacji Polskiego Związku
Ju-Jitsu.
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