
Załącznik nr 5 
do Regulaminu powoływania kadry narodowej 

Aeroklubu Polskiego – Polskiego Związku Sportu Lotniczego 
(Zatwierdzony uchwałą Zarządu AP Nr 386/10/XVIII/2012 w dniu 18 marca 2012r.) 

 
 

ZASADY KWALIFIKACJI DO KADRY NARODOWEJ 
W SPORCIE MIKROLOTOWYM 

 
1. Postanowienia ogólne 
1.a Pilotów Mikrolotowej Kadry Narodowej powołuje i odwołuje na okres roku 
kalendarzowego 
Zarząd Aeroklubu Polskiego na wniosek trenerów , po zaopiniowaniu przez Komisję 
Mikrolotową AP i Dyrektora Sportowego AP, po zakończeniu sezonu obliczeniowego 
trwającego od 1 listopada do 31 października. 
1.b W skład Mikrolotowej Kadry Narodowej wchodzą tylko zawodnicy posiadający ważną 
licencję sportową. 
1.c Projekt składu osobowego Kadry sporządzają trenerzy (Klasyczny i PPG/PPGG ) i w 
terminie 
do 15 listopada przedkłada do zaopiniowania Komisji Mikrolotowej AP. Termin opiniowania 
upływa 31 listopada. Skład Mikrolotowej Kadry Narodowej będzie opublikowany na stronie 
internetowej Aeroklubu Polskiego, tak szybko jak to możliwe po zatwierdzeniu przez Zarząd 
AP. 
1.d Nazwiska zawodników na listach Mikrolotowej Kadry Narodowej będą publikowane w 
kolejności alfabetycznej oddzielnie dla mikrolotów klasycznych i PPG/PPGG. 
1.e Spośród członków MKN wyłania się członków do Reprezentacji Polski na Mistrzostwa 
Świata, Mistrzostwa Europy, Olimpiadę (WAG), zgodnie z regulaminem powoływania 
reprezentacji narodowej w sporcie mikrolotowym. 
2. Zasady kwalifikacji do Mikrolotowej Kadry Narodowej 
2.a Trenerzy zgłaszają do MKN zawodników na podstawie uzyskanych wyników z 
zakończonego 
sezonu obliczeniowego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem wyników uzyskanych na 
Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski oraz wyników uzyskanych w poprzednich okresach 
obliczeniowych na zawodach FAI kategorii I. 
2.b Trenerzy mogą zgłaszać na tzw. „miejsca trenerskie” dodatkowych zawodników do MKN 
bez 
spełnienia wymogów określonych w 2.a nie więcej jednak niż 20% składu osobowego MKN. 
3. Postanowienia końcowe 
3.a W przypadku zwolnienia miejsca w Mikrolotowej Kadrze Narodowej w trakcie sezonu, 
skład 
osobowy może być uzupełniony na wniosek Trenerów, w oparciu o kryteria określone w 
punkcie 2. 
3.b Niniejszy Regulamin jest uzupełniającym do Regulaminu w sprawie powoływania Kadry 
Narodowej Aeroklubu Polskiego – Polskiego Związku Sportowego. 
3.c Do wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu upoważniony jest Dyrektor 
Sportowy AP na podstawie wniosków Trenera i Komisji Mikrolotowej AP. 
 



Rozdział 1 
ILOŚCIOWY SKŁAD REPREZENTACJI NARODOWEJ W MIKROLOTACH KLASYCZNYCH 
1. Maksymalny skład reprezentacji narodowej na poszczególne zawody międzynarodowe 
wynosi 20 zawodników/zawodniczek. 
2. O ilości osób w reprezentacji decyduje Komisja Mikrolotowa w porozumieniu z 
Trenerem Kadry Narodowej, biorąc pod uwagę: 
- aktualną kondycję kadry narodowej (np. dyspozycyjność w sezonie członków 
kadry, stopień przygotowania do zawodów, itp.); 
- posiadane / przewidziane środki na działalność kadry narodowej oraz zasoby 
sprzętowe do wykorzystania w danym roku; 
- zakres i ilość możliwego treningu; 
- rangę i liczbę zawodów międzynarodowych planowanych w danym sezonie; 
- inne czynniki. 
 
Rozdział 2 
POWOŁANIE REPREZENTACJI NARODOWEJ W MIKROLOTACH KLASYCZNYCH 
1. Do reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych oraz uczestnictwa w 
zgrupowaniach szkoleniowych mogą być powoływani zawodnicy, którzy są członkami 
Kadry Narodowej i gwarantują właściwe reprezentowanie barw narodowych. 
2. Reprezentację narodową w Sporcie Mikrolotowym nominuje spośród 
zawodników/zawodniczek kadry narodowej Trener Kadry. 
3. Reprezentacja narodowa powoływana jest każdego roku, na okres roku od 1 stycznia do 
31 grudnia. Dopuszczalne jest powołanie reprezentacji narodowej w cyklach 
półrocznych, jeżeli zachodzi uzasadniona tego potrzeba. 
4. Skład reprezentacji zostaje przedstawiony Komisji Mikrolotowej, która, z ważnych 
powodów, może wnioskować o jego zmianę. 
5. Skład reprezentacji może być korygowany w ciągu roku, na podstawie aktualnych 
wyników w zawodach i realizacji planów szkolenia przez zawodników. 
 
Rozdział 3 
KRYTERIA POWOŁYWANIA REPREZENTACJI NARODOWEJ / NOMINACJE ZAWODNIKÓW W 
MIKROLOTACH KLASYCZNYCH 
1. O powołaniu do reprezentacji narodowej decydują następujące czynniki: 
a) wyniki w zawodach międzynarodowych; 
b) wyniki w zawodach krajowych; 
c) przydatność do reprezentacji pod względem: wieku, pozytywnych cech 
psychofizycznych, perspektyw rozwojowych (np. progresja wyników), itp. 
d) obserwacja na zawodach i zgrupowaniach szkoleniowych; 
e) aktualna dyspozycja pilota. 
2. Zawodnicy powołani do reprezentacji narodowej zostają umieszczeni na liście 
reprezentacji w kolejności alfabetycznej, bez oceny obejmującej rezultaty sportowe, 
przydatność do reprezentacji, perspektywy rozwojowe, itp. 
 
Rozdział 4 
STATUS CZŁONKA REPREZENTACJI NARODOWEJ W MIKROLOTACH KLASYCZNYCH 
Zawodnicy reprezentacji narodowej zobowiązani są do: 
1. Realizacji indywidualnego programu szkolenia/treningu, opracowanego w porozumieniu 



z Trenerem Kadry Narodowej; 
2. Przestrzegania postanowień przepisów wykonywania lotów, regulaminów sportowych, 
decyzji Komisji Mikrolotowej, Kierownika Ekipy oraz Trenera Kadry Narodowej; 
3. Przestrzegania postanowień organizatora zawodów; 
4. Poddawania się badaniom antydopingowym, jeżeli organizator zawodów takie zarządzi; 
5. Przestrzegania zakazu zażywania wszelkich środków dopingujących, narkotycznych i 
używek; 
6. Występowania na zawodach w otrzymanym stroju reprezentanta Polski (jeżeli jest 
dostarczony) oraz dbałości o ten strój; 
7. Rozwiązywania powstałych problemów na drodze bezpośrednich negocjacji z Trenerem 
Kadry Narodowej / Kierownikiem Ekipy, a w wyższej instancji - Komisją Mikrolotową. 
 
Rozdział 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Trenerowi Kadry Narodowej 
oraz Komisji Mikrolotowej. 
2. Skład reprezentacji narodowej może być zmieniany lub uzupełniany po każdych 
zawodach międzynarodowych. Skreślenie ze składu reprezentacji nie jest równoznaczne 
ze skreśleniem ze składu kadry narodowej, chyba że: 
- zawodnik sam zrezygnował z członkostwa w kadrze narodowej; 
- Komisja Mikrolotowa podjęła decyzję dyscyplinarną o wykluczeniu zawodnika z 
reprezentacji /kadry narodowej. 
3. W wyjątkowych wypadkach potwierdzonych osiągniętymi wynikami, do 
reprezentowania barw narodowych mogą być powołani zawodnicy inni niż wymienieni 
w pkt. 1 i 2 Rozdziału 2. 
4. Przez reprezentowanie barw narodowych rozumie się udział zawodników w: 
Mistrzostwach Świata i Europy, innych zawodach międzynarodowych, oficjalnych 
spotkaniach międzypaństwowych reprezentacji kraju, innych imprezach o światowym lub 
europejskim znaczeniu, także na terenie Polski. 
5. Zawodnik powołany do reprezentowania barw narodowych jest zobowiązany do 
zachowania szczególnie godnej postawy etycznej i sportowej. 
6. Zawodnik, który odmówił reprezentowania barw narodowych podlega wykluczeniu z 
Reprezentacji i Kadry Narodowej. 
7. W przypadkach nie ujętych niniejszym Regulaminem lub sprawach spornych, 
zastosowanie mają wytyczne Komisji Mikrolotowej. 
 
Rozdział 1 
ILOŚCIOWY SKŁAD REPREZENTACJI NARODOWEJ W MIKROLOTACH PPG/PPGG 
MOTOPARALOTNIE 
1. Maksymalny skład reprezentacji narodowej na poszczególne zawody międzynarodowe 
wynosi 35 zawodników/zawodniczek. 
- w klasie PF1 7 reprezentantów w tym 1 zawodniczka 
- w klasie PF2 6 reprezentantów, 3 załogi 2 osobowe 
- w klasie PL1 8 reprezentantów w tym 1 zawodniczka i 1 zawodnik niepełnosprawny 
- w klasie PL2 6 zawodników 3 załogo 2 osobowe 
2. O ilości osób w reprezentacji decyduje Komisja Mikrolotowa w porozumieniu z Trenerem 
Kadry Narodowej, biorąc pod uwagę: 



- aktualną kondycję kadry narodowej (np. dyspozycyjność w sezonie członków kadry, 
stopień przygotowania do zawodów, itp.); 
- posiadane / przewidziane środki na działalność kadry narodowej oraz zasoby sprzętowe 
do wykorzystania w danym roku; 
- zakres i ilość możliwego treningu; 
- rangę i liczbę zawodów międzynarodowych planowanych w danym sezonie; 
- inne czynniki. 
 
Rozdział 2 
POWOŁANIE REPREZENTACJI NARODOWEJ W MIKROLOTACH PPG/PPGG 
MOTOPARALOTNIE 
1. Do reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych oraz uczestnictwa w 
zgrupowaniach szkoleniowych mogą być powoływani zawodnicy, którzy są członkami Kadry 
Narodowej i gwarantują właściwe reprezentowanie barw narodowych. 
2. Reprezentację narodową w Sporcie Mikrolotowym nominuje spośród 
zawodników/zawodniczek kadry narodowej Trener Kadry. 
3. Reprezentacja narodowa powoływana jest każdego roku, na okres roku od 1 stycznia do 
31 grudnia. Dopuszczalne jest powołanie reprezentacji narodowej w cyklach półrocznych, 
jeżeli zachodzi uzasadniona tego potrzeba. 
4. Skład reprezentacji zostaje przedstawiony Komisji Mikrolotowej, która, go zatwierdza, lub 
wnioskuje o jego zmianę. 
5. Skład reprezentacji może być korygowany w ciągu roku, na podstawie aktualnych wyników 
w zawodach i realizacji planów szkolenia przez zawodników. 
 
Rozdział 3 
KRYTERIA POWOŁYWANIA REPREZENTACJI NARODOWEJ 
/ NOMINACJE ZAWODNIKÓW W MIKROLOTACH PPG/PPGG MOTOPARALOTNIE 
1. O powołaniu do reprezentacji narodowej decydują następujące czynniki: 
a) wyniki w zawodach międzynarodowych; 
b) wyniki w zawodach krajowych; 
c) przydatność do reprezentacji pod względem: wieku, pozytywnych cech psychofizycznych, 
perspektyw rozwojowych (np. progresja wyników), itp. 
d) obserwacja na zawodach i zgrupowaniach szkoleniowych; 
e) aktualna dyspozycja pilota. 
2. Zawodnicy powołani do reprezentacji narodowej zostają umieszczeni na liście 
reprezentacji w 
kolejności alfabetycznej, bez oceny obejmującej rezultaty sportowe, przydatność do 
reprezentacji, perspektywy rozwojowe, itp. 
 
Rozdział 4 
STATUS CZŁONKA REPREZENTACJI NARODOWEJ W MIKROLOTACH PPG/PPGG 
MOTOPARALOTNIE 
Zawodnicy reprezentacji narodowej zobowiązani są do: 
1. Realizacji indywidualnego programu szkolenia/treningu, opracowanego w porozumieniu z 
Trenerem Kadry Narodowej; 
2. Przestrzegania postanowień przepisów wykonywania lotów, regulaminów sportowych, 
decyzji Komisji Mikrolotowej, Kierownika Ekipy oraz Trenera Kadry Narodowej; 



3. Przestrzegania postanowień organizatora zawodów; 
4. Poddawania się badaniom antydopingowym, jeżeli organizator zawodów takie zarządzi; 
5. Przestrzegania zakazu zażywania wszelkich środków dopingujących, narkotycznych i 
używek; 
6. Występowania na zawodach w otrzymanym stroju reprezentanta Polski oraz dbałości o 
ten 
strój; 
7. Rozwiązywania powstałych problemów na drodze bezpośrednich negocjacji z Trenerem 
Kadry Narodowej / Kierownikiem Ekipy, a w wyższej instancji - Komisją Mikrolotową. 
 
Rozdział 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Trenerowi Kadry Narodowej oraz 
Komisji Mikrolotowej. 
2. Regulamin zatwierdzony decyzją Komisji Mikrolotowej wchodzi w życie od 4 listopada 
2011 r. 
3. Skład reprezentacji narodowej może być zmieniany lub uzupełniany po każdych zawodach 
międzynarodowych. Skreślenie ze składu reprezentacji nie jest równoznaczne ze skreśleniem 
ze składu kadry narodowej, chyba że: 
- zawodnik sam zrezygnował z członkostwa w kadrze narodowej; 
- Komisja Mikrolotowa podjęła decyzję dyscyplinarną o wykluczeniu zawodnika z 
reprezentacji 
/kadry narodowej. 
4. W wyjątkowych wypadkach potwierdzonych osiągniętymi wynikami, do reprezentowania 
barw narodowych mogą być powołani zawodnicy inni niż wymienieni w pkt. 1 i 2 Rozdziału 2. 
5. Przez reprezentowanie barw narodowych rozumie się udział zawodników w: 
Mistrzostwach Świata i Europy, innych zawodach międzynarodowych, oficjalnych 
spotkaniach międzypaństwowych reprezentacji kraju, innych imprezach o światowym lub 
europejskim znaczeniu, także na terenie Polski. 
6. Zawodnik powołany do reprezentowania barw narodowych jest zobowiązany do 
zachowania 
szczególnie godnej postawy etycznej i sportowej. 
7. Zawodnik, który odmówił reprezentowania barw narodowych podlega wykluczeniu z 
Reprezentacji i Kadry Narodowej. 
8. W przypadkach nie ujętych niniejszym Regulaminem lub sprawach spornych, zastosowanie 
mają wytyczne Komisji Mikrolotowej. 


