Minimalne zalecenia dla osób kandydatów na funkcje członków ekipy na wyjazdy europejskie i
światowe Olimpiad Specjalnych Uchwała Komitetu Krajowego z dn. 27.02.2016
(na podstawie propozycji Komisji Sportowej KK z dn. 16.01.2016).
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Komisja Sportowa KK ma prawo indywidualnego podejścia do spełnienia minimalnych wymagań w poszczególnych
zawodach.
Komisja Sportowa KK wskazuje czy jest potrzeba do ekipy dołączania osób dodatkowych, wskazuje jakie są
wymagania kwalifikacyjne i zostaje ogłoszona dodatkowa rekrutacja wraz z tymi wymaganiami.
Członkowie Kom. Krajowego i Komisji Sportowej mogą do osób dodatkowych zgłaszać osoby, dla których wyjazd
będzie nagrodą.

