
Zasady Funkcjonowania Kadry Wojewódzkiej Wielkopolski Judo 

Zatwierdzone przez Zarząd Okręgowego Związku Judo w Poznaniu w dniu  

24.04.2021r. 

 

 

 
1. Trener Koordynator Kadr Wojewódzkich wraz trenerami współpracującymi 

zobowiązany jest do przygotowania projektu harmonogramu  akcji szkoleniowych ze 
wskazaniem terminów i miejsc przeprowadzenia akcji szkoleniowych tj. zgrupowań 
sportowych i konsultacji w terminie do 15 października roku poprzedzającego w tym 
szczególnie zgrupowań zimowych i letnich. Informacja jest umieszczana jest na 
stronie OZJudo. W terminie do 10 marca br. Koordynator Kadr potwierdza terminy 
zgrupowań letnich. Terminy zaplanowanych zgrupowań sportowych mogą ulec 
przesunięciu z tolerancją do dwóch dni. Miejscem organizacji zgrupowań powinien 
być ośrodek, który spełnia wymogi przyjęcia większej liczby uczestników np. 
dodatkowych reprezentacji klubowych. 

2. Do 15 grudnia Trener Koordynator związany jest do przedstawienia szczegółowego 
planu szkoleniowego (obozy, konsultacje, campy, starty kontrolne) z obowiązkiem ich 
realizacji bez zmian i odwoływania. W uzasadnionych sytuacjach zmiana terminu lub 
miejsca realizacji akcji szkoleniowej wymaga akceptacji Okręgowego Związku Judo w 
Poznaniu i Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego. 

3. Trener Koordynator zobowiązany jest do przedstawienia propozycji szerokiego składu 
kadry wojewódzkiej danej grupy wiekowej do dnia 15 października na rok następny 
(młodzież, junior, junior młodszy, młodzik). Do dnia 15 grudnia przedstawia 
zweryfikowane składy kadr na rok następny. Informacja jest umieszczana jest na 
stronie OZJudo oraz przesyłana jest na adresy email zainteresowanych klubów. 
Skład kadr jest ustalany w pierwszej kolejności na podstawie rankingu PZ Judo i 
rankingu wojewódzkiego, opinii klubu i Trenera Koordynatora oraz trenerów 
współpracujących. 

4. Ostateczne składy ilościowe kadr wojewódzkich zatwierdzone będą po uzyskaniu 
informacji z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu odnośnie 
przyznanych limitów dla danej grupy wiekowej. Trener Koordynator zobowiązany jest 
w terminie 3 dni od uzyskania informacji z WSS w Poznaniu do powiadomienia 
klubów o zaistniałych zmianach ilościowych kadr wojewódzkich. 

5. Powołania imienne na zgrupowania sportowe kadry wojewódzkiej po winne być 
opublikowane na 3 miesiące przed terminem odbycia akcji szkoleniowej poprzez 
przedstawienia informacji na stronie OZJudo i przesłaniu informacji na adresy email 
klubów powołanych zawodniczek i zawodników. 

6. Klub potwierdza uczestnictwo zawodników lub zawodniczek w ciągu 14 dni od 
otrzymania powołania przez przesłanie potwierdzenia na adres email  Trenera 
Koordynatora lub na adres wskazanego trenera współpracującego odpowiedzialnego 
za przeprowadzenie akcji szkoleniowej. 

7. Kluby są zobligowane do natychmiastowego informowania Trenera Koordynatora  i 
trenera odpowiedzialnego za przeprowadzenie akcji szkoleniowej o nieobecności 
powołanego zawodnika lub zawodniczki na zgrupowaniu lub innej akcji szkoleniowej. 
Graniczny  termin to 14 dni przed zgrupowaniem lub akcją szkoleniową. Po tym 
terminie kluby będą obciążone kosztami uczestnictwa w zgrupowaniu lub akcji 
szkoleniowej. 

8. W  przypadku potwierdzenia udziału i nieuczestniczenia zawodnika lub zawodniczki w 
akcji szkoleniowej bez podania przyczyny zawodnik lub zawodniczka zostaną 
przeniesieni do rezerwy składu kadry wojewódzkiej na dany rok kalendarzowy. 

9. Kluby, które potwierdziły udział zawodników lub zawodniczki w akcji szkoleniowej a 
którzy nie wzięli udziału w akcji szkoleniowej, są zobowiązane do pokrycia kosztów 
uczestnictwa. 



10. Zawodnik lub zawodniczka, członek kadry wojewódzkiej zobowiązany jest do 
uczestnictwa w randorii wielkopolskim 6 razy w roku. Brak uczestnictwa w akcji 
szkoleniowej bez usprawiedliwienia więcej niż jeden raz skutkuje przeniesieniem do 
rezerwy składu kadry wojewódzkiej. 

11. Trener współpracujący, opiekun danej grupy wiekowej kadry wojewódzkiej,  
zobowiązany jest do organizacji wyjazdów na randorii co najmniej 2 razy w roku do 
innego ośrodka. 

12. Zawodniczka i zawodnik powołany do kadry wojewódzkiej  otrzymuje nominację 
wręczaną na pierwszych zawodach w nowym roku sportowym organizowanym przez 
Okręgowy Związek Judo w Poznaniu lub na pierwszym randorii wielkopolskim. 

13. Kandydaci do kadry wojewódzkiej na następny rok zobligowani są do uczestnictwa w 
turnieju kwalifikacyjnym do kadry. 

14. Członkowi kadry wojewódzkiej w uzasadnionych przypadkach można przyznać więcej 
dni szkoleniowych, jeśli pozostaną limity i miejsca w danej grupie wiekowej. 

15. Członek kadry wojewódzkiej może otrzymać sprzęt sportowy w miarę możliwości 
finansowych Okręgowego Związku Judo w Poznaniu. 

16. Wszelkie zmiany dotyczące składów kadr i harmonogramów akcji szkoleniowych 
wymagają akceptacji Zarządu OZJudo. 


