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ZASADY KWALIFIKACJI DO KADRY NARODOWEJ 

W SPORCIE SPADOCHRONOWYM 
 

Spis ważniejszych skrótów użytych w tekście 
AP - Aeroklub Polski 
SKNSKiJ - Spadochronowa Kadra Narodowa Seniorów, Kobiet i Juniorów 
SMŚ - Spadochronowe Mistrzostwa Świata 
SME - Spadochronowe Mistrzostwa Europy 
SPŚ - Spadochronowy Puchar Świata 
SPE - Spadochronowy Puchar Europy 
SMP - Spadochronowe Mistrzostwa Polski 
Regulamin niniejszy dotyczy zasad kwalifikowania skoczków spadochronowych do 
Spadochronowej Kadry Narodowej Seniorów, Kobiet i Juniorów (SKNSKiJ), oraz uprawnień i 
obowiązków członków. 
 

1. Postanowienia ogólne 
 

1.1. SKNSKiJ powołuje Zarząd AP na wniosek Komisji Spadochronowej AP. 
1.2. W skład SKNSKiJ wchodzą aktualnie najlepsi skoczkowie spadochronowi Polski, 
wyłonieni 
drogą rywalizacji sportowej w zawodach spadochronowych oraz charakteryzujący się 
wysokim poziomem etycznym i nienaganną postawą obywatelską. 
1.3. Członkom SKNSKiJ stwarza się możliwie najlepsze warunki techniczne, organizacyjne i 
ekonomiczne do podnoszenia kwalifikacji lotniczych. 
1.4. Spośród członków SKNSKiJ wyłania się reprezentację Polski na SMŚ i SME. 
1.5. Skład SKNSKiJ ustala się na okresy roczne kalendarzowe, każdorazowo po zakończeniu 
cyklu 
rocznego trwającego od 1 listopada do 30 pażdziernika. 
1.6. Projekt składu osobowego SKNSKiJ sporządza trener SKN i w terminie do 30 listopada 
przedkłada go Komisji Spadochronowej AP na pierwszym po tym terminie posiedzeniu. 
Skład SKNSKiJ publikuje się najpóźniej w styczniowym biuletynie „Aerokluby – Wiadomości 
Lotnictwa Sportowego”. 

1.7. Spadochronowa Kadra Narodowa Seniorów, Kobiet i Juniorów liczy max. 22 osoby. 
 

2. Zasady kwalifikowania do SKNSKiJ 
2.1. Kwalifikowanie z zawodów krajowych: 
a) 4 czołowych spadochroniarzy i spadochroniarek z klasyfikacji generalnej SMP seniorów i 
seniorek oraz 3 juniorów i juniorek z klasyfikacji generalnej SMP (wyłonionych oddzielnie 
dla każdej z klasyfikacji) 
b) 2 czołowych spadochroniarzy/spadochroniarek pod warunkiem, że uplasowali się na 
pierwszych dwóch miejscach w konkurencji celność lądowania na SMP ( wyłonionych 



oddzielnie dla każdej z klasyfikacji) 
2.2. Kwalifikowanie z zawodów zagranicznych: 
a) zawodnicy SMŚ, którzy zajęli miejsce nie gorsze niż 5 
b) zawodnicy SME, którzy zajęli miejsce nie gorsze niż 5 
c) zawodnicy SPŚ, którzy zajęli miejsce nie gorsze niż 5 
d) zawodnicy SPE, którzy zajęli miejsce nie gorsze niż 5 
2.3. Pozostałe kryteria kwalifikowania: 
Pozostali zawodnicy, na wniosek Trenera SKN w oparciu o: 
a) wyniki w zawodach krajowych i zagranicznych. 
b) uzyskiwane rezultaty zbliżone do rekordów Europy lub rekordów Świata. 
c) do SKNSKiJ mogą być również powoływani najbardziej obiecujący spadochroniarze 
młodego pokolenia. 
Listę SKNSKiJ publikuje się w układzie alfabetycznym nazwisk. 
 
3. Przypadki szczególne 
3.1. Skoczek spadochronowy, który spełnia warunki powołania do SKNSKiJ, ale nie jest w 
stanie wypełniać obowiązków członka nie będzie powołany. 
3.2. W przypadku zwolnienia miejsca w SKNSKiJ w trakcie sezonu skład osobowy uzupełnia 
się odpowiednio w oparciu o pkt. 2. 
 
4. Uprawnienia członka SKNSKiJ 
Członkowie SKNSKiJ maja prawo: 
a) reprezentować Polskę w spadochronowych zawodach międzynarodowych 
b) korzystać na zasadzie pierwszeństwa, nieodpłatnie, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami 
z wysokowyczynowego sprzętu spadochronowego, urządzeń oraz materiałów i pomocy 
warsztatowej zaplecza technicznego Aeroklubu Polskiego, 
c) korzystać ze świadczeń materialnych ustalonych uchwałami Zarządu AP. 
 
5. Obowiązki członka SKNSKiJ 
Członkowie SKNSKiJ mają obowiązek: 
a) popularyzować osiągnięcia Polski oraz dbać o stały wzrost uznania i szacunku dla kraju 
ojczystego w świecie, 
b) stale podnosić swoje kwalifikacje sportowe i kondycje fizyczną poprzez realizację 
wyznaczonych przez Trenera SKN zadań szkoleniowych i treningowych oraz brać udział w 
zgrupowaniach przygotowawczych, tak by godnie reprezentować polskie 
spadochroniarstwo w kraju i poza jego granicami. 
c) być wzorem zdyscyplinowania w przestrzeganiu regulaminów sportowych oraz 
prezentować przykładna postawę sportową 
d) aktywnie uczestniczyć w podnoszeniu poziomu spadochroniarstwa poprzez przekazywanie 
swojej wiedzy i doświadczenia młodym zawodnikom w formie wykładów, publikacji oraz 
popularyzować sport spadochronowy w społeczeństwie. 
 
6. Sprawy dyscyplinarne 
Członek SKNSKiJ w przypadku nie wywiązywania się ze swoich obowiązków, naruszania norm 
etycznych i regulaminów sportowych może być wykluczony z Kadry. Decyzję w tych 
sprawach 
podejmuje Zarząd AP na wniosek Komisji Sportowej AP, Komisji Spadochronowej AP lub 



Zarządu Aeroklubu macierzystego skoczka. 
 
7. Postanowienia końcowe 
7.1. Do wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu upoważniona jest Komisja 
Spadochronowa AP. 
7.2. Regulamin wchodzi w życie w dniem 18 marca 2012 roku. Tym samym tracą moc 
wszystkie poprzednie regulaminy dotyczące Spadochronowej Kadry Narodowej Seniorów, 
Kobiet oraz Juniorów. 


