
Regulamin Funkcjonowania i Naboru do Regatowej Reprezentacji Szczecina na rok 

2021/2022 

 

§ 1  

Informacje ogólne / Definicje 

1. Projekt „Regatowa Reprezentacja Szczecina” (dalej RRS) realizowany jest w ramach 
działań Centrum Żeglarskiego, które jest jednostką budżetową Gminy Miasto Szczecin. 
 
2. Celem działań RRS jest rozwój żeglarstwa regatowego, a przez to promocję Gminy Miasto 
Szczecin. Cel ten realizowany będzie poprzez udzielanie wsparcia najlepszym zawodnikom 
uprawiającym tę dyscyplinę w ich sportowym rozwoju, co powinno przyczynić się do 
odnoszenia przez nich sukcesów w rywalizacji krajowej i zagranicznej. 
 
3. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru do Regatowej Reprezentacji Szczecina oraz 
zasady jej funkcjonowania. 
 
4.Ilekroć mowa w niniejszym regulaminie o: 

 
Koordynator RRS – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną przez Centrum 
Żeglarskie odpowiedzialną za całokształt pracy RRS. 
 
Rada Trenerów – organ doradczy i opiniujący składający się z trenerów 
reprezentujących klasy, których szkolenie regatowe odbywa się na terenie Gminy 
Miasto Szczecin,  zaproszonych przez Koordynatora RRS.  
 
Trener – należy przez to rozumieć Dyplomowanego Trenera lub Instruktora Żeglarstwa 
wyłonionego, w formie negocjacji, przez Centrum Żeglarskie, posiadającego 
doświadczenie w szkoleniu żeglarstwa regatowego, prowadzącego i odpowiedzialnego 
za bezpośrednie szkolenie w ramach RRS. 
 
Zawodnik – należy przez to rozumieć osobę, która musi mieć ukończony 10 rok życia 
w roku kalendarzowym prowadzenia naboru, która zakwalifikowana została do RRS i 
jest jej członkiem. 
 
Klub – należy przez to rozumieć klub żeglarski z siedzibą na terenie Gminy Miasta 
Szczecina, zrzeszający zawodników żeglarstwa i zajmujący się szkoleniem w tym 
zakresie. 

 
 

§ 2 
Zakres działań skierowanych do Zawodnika RRS 

 
1. RRS organizować będzie szkolenie teoretyczne i praktyczne, skierowane do Zawodników 
RRS na poziomie adekwatnym do ich aktualnego poziomu sportowego, nastawione na rozwój 
i osiąganie przez nich sukcesów regatowych.  
 
2. RRS organizować będzie wyjazdy na regaty i zgrupowania. 
 
3. RRS organizować będzie szkolenie w zakresie rozwoju fizycznego i mentalnego. 
 



4. RRS zapewni w ramach swoich działań opiekę trenerską i łódź asekuracyjną podczas 
treningów i wyjazdów organizowanych przez Centrum Żeglarskie oraz transport i pokrycie 
kosztów powyższych wyjazdów w ramach dysponowanych corocznie środków finansowych. 
 
5. Wyżej opisane działania nie mogą kolidować ze szkoleniem Zawodnika w jego 
macierzystym Klubie.  
 
6. Opisane w niniejszym paragrafie działania nie będą konkurencyjne dla działań Klubu 
Zawodnika, lecz będą wyróżnieniem dla najlepszych oraz pomocą w rozwoju. 
 
7. RRS zapraszał będzie do współpracy i udziału w projekcie czołowych zawodników 
szczecińskich klubów i wspierał ich w zakresie, który uzgadniany będzie z nimi i ich trenerami 
klubowymi. Wsparcie uzależnione będzie od możliwości budżetowych RRS w danym roku 
działalności. Przyjęcie zaproszonych Zawodników nastąpi po opinii i akceptacji Rady 
Trenerów. 

 

 

§ 3 

Zasady naboru i członkostwa w Regatowej Reprezentacji Szczecina 

1. Nabór do RRS będzie odbywał się raz w roku, w miesiącu październiku (nabór podstawowy). 
Zakwalifikowany i powołany Zawodnik  otrzyma nominację do RRS na okres jednego roku. W 
uzasadnionych przypadkach możliwy jest nabór / odwołanie / powołanie zawodnika w ciągu 
roku (nabór uzupełniający).  
 
2. W RRS będzie miejsce dla zawodników i klas jachtów, które corocznie zarekomenduje Rada 
Trenerów.  
2a. W naborze podstawowym na rok 2021/2022 będą to klasy:  

 ILCA 4 (Laser 4.7) – 7 osób 

 ILCA 6/7 (Laser Radial/Standard) – 9 osób 
 

2b. W naborze uzupełniającym: 

 Optimist – akcje szkoleniowe, na które każdorazowo będą powoływani zawodnicy, 
zgłaszani przez trenerów klubowych i zaakceptowani przez Radę Trenerów – 15 osób. 

 Zawodnicy innych klas – zgłoszeni na podstawie wniosków lub zaproszeni do RRS, 
zgodnie z punktem 7 §2 – 8 osób. 
 

Maksymalna ilość osób w grupie jachtów może, w uzasadnionych przypadkach, decyzją Rady 
Trenerów ulec zmianie. 
 
3. Kandydat do RRS musi spełniać następujące warunki formalne: 
a) musi mieć ukończony10 rok życia w roku kalendarzowym prowadzenia naboru, 
b) musi być członkiem Klubu Żeglarskiego  z siedzibą na terenie Gminy Miasta Szczecina, 
c) musi być czynnym zawodnikiem żeglarstwa i posiadać licencję zawodniczą PZŻ, 
d) musi być członkiem związku / stowarzyszenia sportowego dla swojej klasy jachtów, 
e) musi posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania żeglarstwa 
(wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie 
trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzieży do 
ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia (tj. z dnia 
30 kwietnia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 817) 
f) musi uzyskać pisemną zgodę rodziców, opiekunów prawnych. 
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmbvgazdk


4. O powołanie Zawodnika do RRS występuję trener Klubowy. Pisemny wniosek (formularz 
wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), zawiera charakterystykę 
kandydata uwzględniającą kryteria podane w ust. 6 niniejszego paragrafu. Podpisany przez 
trenera, opiekunów prawnych Zawodnika oraz władze Klubu  wniosek powinien być złożony w 
sekretariacie Centrum Żeglarskiego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez 
Dyrektora Centrum Żeglarskiego. 
 
5. Decyzję o powołaniu Zawodnika do RRS podejmie komisja rekrutacyjna, którą powoła  
Dyrektor Centrum Żeglarskiego w składzie: Koordynator RRS, Członkowie Rady Trenerów, 
Dyrektor Centrum Żeglarskiego lub jego przedstawiciel,  oraz ewentualnie inne osoby 
zaproszone przez Dyrektora Centrum Żeglarskiego.  
 
6. Komisja rekrutacyjna weźmie pod uwagę następujące kryteria: 
a) miejsce w rankingu swojej klasy w sezonie bieżącym i w sezonie ubiegłym, 
b) liczbę startów w regatach w ostatnich dwóch sezonach, 
c) zajmowane miejsca i progres w ostatnim roku, 
d) predyspozycje fizyczne, antropologiczne i ogólną sprawność fizyczną. 
 
 
7. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata zostanie podjęta w ciągu 14 dni od ostatniego 
dnia składania wniosków i przekazana trenerowi Klubowemu. 
 
8. Warunkiem uczestnictwa przez kandydata w Regatowej Reprezentacji Szczecina jest 
zawarcie przez jego przedstawicieli ustawowych umowy uczestnictwa (załącznik nr 2) w 
Regatowej Reprezentacji Szczecina oraz zawarcie umowy pomiędzy Klubem macierzystym 
Zawodnika a Centrum Żeglarskim (RRS). 
 
9. Zawodnik Przyjęty w poczet członków RRS pozostaje członkiem swojego macierzystego 
Klubu. 
 
10. W trakcie sezonu żeglarskiego na wniosek Trenera danej klasy lub Rady Trenerów może 
nastąpić weryfikacja zawodników RRS i ogłoszenie naboru uzupełniającego. Zarządzenie w 
takiej sprawie ogłosi Dyrektor Centrum Żeglarskiego. 

 

 

§ 4 

Zakres współpracy z Klubami Żeglarskimi 

1. Koordynator i Trener RRS będzie współpracował z Klubami w celu gromadzenia i wymiany 

informacji o zawodnikach Klubów, ich szkoleniu oraz rozwoju. Współpraca ta będzie 

realizowana zwłaszcza pomiędzy Trenerem RRS i Trenerem Klubu w sprawach dotyczących 

Zawodników RRS. Wymiana informacji pomiędzy trenerami dotyczyć będzie w szczególności 

informacji o szkoleniu,  w tym o szczegółach treningów, informacji o rozwoju Zawodnika oraz 

jego formie fizycznej. Trener RRS będzie przekazywał Trenerom Klubowym informacje o 

Zawodniku, na żądanie Trenera Klubu oraz w razie potrzeby będzie się z nim dzielił radami i 

spostrzeżeniami w sprawach dotyczących rozwoju Zawodnika.  

2. W celu zwiększenia liczby startów Zawodników w regatach w danym sezonie, RRS w razie 

zaistnienia takiej potrzeby podejmował będzie działania mające zapewnić Zawodnikom RRS 

możliwość udziału w wyjazdach regatowych z innymi Klubami. Wyjazd taki zawsze wymaga 

zgody trenera Klubowego oraz Trenera RRS.  



3. Centrum Żeglarskie dopuszcza możliwość uczestnictwa zawodników nie będących 

członkami RRS, w wyjazdach regatowych RRS w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione 

interesem RRS oraz Klubu, a nadto będą istniały warunki logistyczne umożliwiające 

organizację takiego wyjazdu. Warunki uczestnictwa zawodników nie będących członkami RRS 

w takich wyjazdach będą ustalane każdorazowo pomiędzy Centrum Żeglarskim a Klubem. 

4. Wzajemne relacje pomiędzy Centrum Żeglarskim (RRS) a Klubem określa szczegółowo 

umowa zawarta pomiędzy stronami (załącznik nr 5) 

§ 5 

Zakres współpracy z rodzicami 

1. Współpraca RRS z rodzicami Zawodników RRS opierać się będzie na zasadzie 

współdziałania, w szczególności poprzez wzajemne przekazywanie informacji z zakresu 

szkolenia, informacji o planie szkolenia, wyjazdów na regaty na zgrupowania oraz postępów 

czynionych przez Zawodników. 

2. Informacje, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, przekazywane będą na bieżąco 

przez Trenera i Koordynatora, a raz na 6 miesięcy odbywać się będzie spotkanie z Rodzicami. 

 

§ 6 

Szczegóły wsparcia sprzętowego Zawodnika w RRS  

1. W zakresie realizacji projektu RRS Zawodnicy mogą zostać wyposażeni w następujący 

sprzęt sportowy: 

- kadłub jachtu regatowego, zgodny z przepisami klasowymi, 

- maszt i bom zgodne z przepisami klasowymi. W przypadku Klasy Optimist dodatkowo 

rozprze, 

- ster i miecz, zgodne z przepisami klasowymi, 

- żagiel, zgodny z przepisami klasowymi, 

- pokrowce na kadłub, orurowanie oraz ster i miecz, 

Ilość i rodzaj sprzętu przekazanego Zawodnikom RRS będzie uzależniona od możliwości i 

ilości posiadanego sprzętu przez Centrum Żeglarskie oraz decyzji Trenera RRS danej klasy 

jachtów. 

2. Sprzęt zostaje przekazany Zawodnikowi po podpisaniu umowy użyczenia (załącznik nr 3) 

oraz protokołu przekazania (załącznik nr 4). Zawodnik i jego przedstawiciele ustawowi są 

odpowiedzialni za ten sprzęt od chwili kiedy zostanie im wydany. W przypadku uszkodzenia 

lub utraty sprzętu z winy Zawodnika, obowiązek naprawienia powstałej z tego tytułu szkody 

spoczywał będzie na przedstawicielach ustawowych Zawodnika  

3. Zawodnik uprawniony będzie do korzystania z powierzonego sprzętu zarówno w swoim 

Klubie, jak i ramach RRS.  

4. Zawodnik zobowiązany jest dbać o powierzony mu sprzęt oraz dokonywać  drobne naprawy. 

W przypadku zagubienia lub zniszczenia elementów wyposażenia kadłuba lub osprzętu, 

Zawodnik na koszt własny uzupełni brakujące elementy. 

5. Powierzony sprzęt nie może być użyczany osobom trzecim. 



6. W przypadku nominacji i przyjęcia Zawodnika do RRS na kolejny rok, sprzęt przekazany 

Zawodnikowi, pozostaje w jego posiadaniu na ten okres, bez obowiązku jego zwrotu po 

upływie pierwszego roku członkostwa w RRS. 

7. Powołany do RRS zawodnik może korzystać z własnego sprzętu sportowego a tym samym 

nie jest zobowiązany do przyjęcia proponowanego powyżej wyposażenia.  

§ 7 

Prawa i Obowiązki Zawodnika 

Zawodnik ma prawo i obowiązek: 

1. Aktywnego uczestnictwa w zajęciach, treningach i wyjazdach organizowanych przez RRS. 

2. Godnego  reprezentowania Gminy Miasta Szczecin i RRS poprzez swoje nienaganne 

zachowanie. 

3. Używania przekazanej mu oznakowanej odzieży i wyposażenia ratunkowego w sytuacjach, 

kiedy możliwe jest promowanie Gminy Miasta Szczecin i RRS. 

4. Używania zgodnie z przeznaczeniem powierzonego mu sprzętu oraz dbałości o jego stan 

techniczny. 

5. Przykładania należytej staranności do rozwoju sportowego, w tym poszerzania wiedzy i 

umiejętności w zakresie żeglarstwa regatowego oraz dbałości o kondycję fizyczną. 

6. Zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz innych 

postanowień określających zasady funkcjonowania RRS. 

§ 8 

Ustanie Członkostwa w RRS i zakończenie współpracy z Zawodnikiem 

1. Wygaśnięcie członkostwa Zawodnika w RRS następuje w dniu 31 października roku 

następującego po roku, w którym przeprowadzono nabór. W przypadku przeprowadzenia 

naboru uzupełniającego, członkostwo ustaje wraz z datą ustania członkostwa dla naboru 

podstawowego. 

2. Wcześniejsze wypowiedzenie członkostwa w RRS możliwe jest na wniosek Zawodnika / 

opiekuna prawnego. Wniosek powinien być złożony w formie pisemnej do Koordynatora z 

miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

3. Pozbawienie Zawodnika członkostwa w RRS może nastąpić decyzją komisji złożonej z 

Koordynatora, Rady Trenerów, Trenera klasy i Dyrektora Centrum Żeglarskiego lub jego 

przedstawiciela, w następujących przypadkach: 

- Zawodnik zakończył karierę sportową 

- Zawodnik notorycznie, lub bez poważnych powodów nie uczestniczy w zajęciach i 

wyjazdach RRS 

- Zawodnik nie przestrzega niniejszego Regulaminu i innych umów dotyczących 

funkcjonowania RRS. 



4. Zawodnik wraz z ustaniem członkostwa w RRS zobowiązany jest zdać powierzony mu 

sprzęt sportowy, co potwierdzone będzie protokołem zdawczo odbiorczym. W przypadku 

braku elementów wyposażenia zdawanego sprzętu, kosztami zostaną obciążeni opiekunowie 

prawni Zawodnika.  

5. Zdawany sprzęt powinien być w stanie dobrym, a jego zużycie adekwatne do jego 

normalnego użytkowania. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin niniejszy jest obowiązuje od dnia jego ustanowienia. 

2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w formie właściwej dla jego nadania. 

 

 

 

 

         

 


