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POLSKI ZWIĄZEK BADMINTONA 

POLISH BADMINTON ASSOCIATION 

Załącznik nr 1 do uchwały 12/2023/XIV 

Regulamin powoływania zawodników na zgrupowania Future Badminton 
Team. 

1. Polski Związek Badmintona powołuje zawodników na zgrupowania 
Future Badminton Team z podziałem na: 

a. zgrupowania raz w miesiącu w ośrodkach/futuer’ach (fiuczerach) – 
8 zgrupowań, 

b. zgrupowania raz na kwartał golden future’ów w Józefosławiu – 4 
zgrupowania. 

2. Zawodnicy powoływani na zgrupowania w future’ach są na podstawie: 

a. przynależności klubowej z obszaru działania ośrodków, 

b.  wyróżniającego się poziomu sportowego, 

c. obserwacji trenerów prowadzących future’y podczas zgrupowań 
kadr wojewódzkich, turniejach czy też obozach sportowych, 

d. deklaracji aktywnego uczestnictwa w procesie szkoleniowym, 

e. wyników testów sprawnościowych, 

f. pozytywnych wyników badań. 

3. Zawodnicy powoływani na zgrupowania golden future’rów są na 
podstawie: 

a. list klasyfikacyjnych PZBad, 

b. obserwacji trenerów powołanych przez PZBad podczas turniejów 
krajowych, 

c. rekomendacji trenerów prowadzących ośrodki, 

d. wyników testów sprawnościowych oraz FMS, 

e. deklaracji aktywnego uczestnictwa w procesie szkoleniowym. 
 

4. Zawodnicy są powoływani na 14 dni przed planowaną datą zgrupowania, 
o których w pkt. 1 lit. a-b. 
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5. PZBad informuje zainteresowanego zawodnika/ trenera klubowego/ 
opiekuna prawnego o powołaniu. 

6. Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu PZBad nr 
12/2023/XIV w dniu 14.02.2023 r.  Wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zawodnicy powołani na zgrupowania Future Badminton Team są zobowiązani 
do: 
 

1. Posiadania: licencji zawodnika, książeczki sportowo - lekarskiej z 
aktualnymi badaniami. 

2. Aktywnego uczestnictwa w procesie szkoleniowym, w tym: 
zaangażowanego udziału w treningi, wykonywania zaleceń trenera kadry, 
wykonywania poleceń innych osób funkcyjnych biorących udział w 
akcjach szkoleniowych, startów w wyznaczonych turniejach krajowych. 

3. Przestrzegania powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisów 
obowiązujących w dziedzinie kultury fizycznej, w tym przepisów 
Polskiego Związku Badmintona. 

4. Poddawania się obowiązkowym testom sprawnościowym, FMS,  
badaniom lekarskim i antydopingowym. 

5.  Bieżącego informowania trenera o sprawach osobistych 
uniemożliwiających udział w zaplanowanej akcji szkoleniowej. 

6. Prowadzenia sportowego trybu życia, w szczególności zakaz palenia 
tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i środków dopingujących. 

7. Propagowania dyscypliny, w tym: noszenia stroju reprezentacji, dbania o 
zewnętrzny wizerunek kadry narodowej. 


