Terminarz i proces wyboru i zatwierdzania ekipy Olimpiad Specjalnych Polska na na
Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Kazaniu 2022
(projekt Komisji sportowej Komitetu Krajowego z dnia 09 luty 2021)
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Etap procesu rejestracji
Losowanie składu zawodników po Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach,
Uzyskanie limitów ekipy na Igrzyska w Kazaniu
Zapoznanie Komisji z dotychczas obowiązującymi dokumentami dot. wyborów ekipy
(procedury, regulamin, itd.)ustalenie aktualizacji jeśli jest taka potrzeba
Komitet Krajowy otrzyma informację o pracy Komisji sportowej w w/w sprawie i
terminarzu działań w celach rejestracji ekipy ew. jeśli będzie potrzeba zmian
dokumentów zatwierdzany uchwałą to będzie potrzebne głosowanie nad
dokumentami i ew. uchwała.
Przesłanie do Oddziałów Regionalnych dokumentów i procedur
(w tym zakresów obowiązków oraz minimalnych zaleceń dla osób kandydatów na
funkcje członków ekipy na wyjazdy europejskie i światowe OS, regulamin rejestracji,
terminarz itd.)
Przesłanie do OR wyników losowania zawodników z Zakopanego wraz z określeniem
kolejności i kwalifikacji do składu.
Dystrybucja formularzy dla kandydatów na trenerów, lekarza, kierownictwo ekipy do
wszystkich oddziałów które mają w wylosowanym składzie podstawowym
zawodników, do tego pakietu zostaje załączony zakres obowiązków oraz minimalne
zalecenia dla osób kandydatów na funkcję członków ekipy na wyjazdy europejskie i
światowe Olimpiad Specjalnych
Dystrybucja formularzy rejestracyjnych zawodników wraz z regulaminem kwalifikacji
zawodnika. Do 15 kwietnia 2021 zwrot wypełnionych formularzy i zdjęć od
zawodników do Biura Narodowego (nie dotyczy formularza od stomatologa)
zwrot kandydatur trenerzy i inni do Komisji Sportowej KK
Spotkanie Komisji Sportowej KK w sprawie decyzji dot. składu ekipy – ustalenie
propozycji komisji – skład trenerów i innych członków ekipy
Ustalenie przez Komisję Sportową czy jest potrzeba na dołączenie do ekipy osób
dodatkowych (płatnych)– dodatkowa dystrybucja formularzy na kandydatów do
oddziałów regionalnych wraz z wymaganiami określonymi przez Komisję Komisja
Sportowa., zwrot, rozpatrzenie przez komisję sportową
zatwierdzenie przez Komitet Krajowy składu ekipy w tym propozycji Komisji
Sportowej KK co do składu trenerów i innych członków
Dystrybucja formularzy dla członków ekipy (trenerzy i inni).
Do 13 czerwca zwrot wypełnionych formularzy i zdjęć od trenerów i innych członków
ekipy do Biura Narodowego (bez stomatologa)
W Biurze Narodowym weryfikacja poprawności przesłanej dokumentacji ,
uzupełnianie formularzy w języku angielskim
Stałe monitorowanie składu reprezentacji, zawodnicy bez wypełnionych dokumentów
lub zawodnicy wycofani przez oddział lub inne osoby np. rodzice itp. zostają wycofani
ze składu na ich miejsce wchodzą kolejno rezerwowi itd.
Kopiowanie i przygotowanie dokumentacji oraz wprowadzenie do sytemu Connect
Stałe monitorowanie składu reprezentacji, zawodnicy wycofani przez oddział lub inne
osoby np. rodzice itp. zostają wycofani ze składu na ich miejsce wchodzą kolejno
rezerwowi itd. , to samo może dotyczy innych członków ekipy
Stałe uzupełnienia itp….,Weryfikacja formularzy stomatologicznych itp….
Weryfikacja dokumentacji medycznej przez lekarza ekipy, wyznaczenie potrzeby
dodatkowych badań, dokumentacji medycznej itd. (osoby skład podstawowy oraz 1 i
2 rezerwa, ewentualnie dalsza)
ustalenie listy osób zakwalifikowanych na obóz przygotowawczy – sprawdzian w 3
dyscyplinach przed Światowymi Igrzyskami
sprawdzian w 3 dyscyplinach przed Światowymi Igrzyskami i ostateczne decyzje dot.
składu ekipy
Termin dokonania ostatecznych zmian w składzie ekipy – dot. zawodników.

