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REGULAMIN TESTÓW KLAS POCZĄTKOWYCH –
– SREBRNEJ I ZŁOTEJ
Spis treści:
1. Zasady przeprowadzania
2. Organizacja, dokumentacja, koszty
3. Zestawienie elementów w poszczególnych testach (dokument 1b)
4. Opis / rysunki elementów (dokument 1c)
5. Protokół (dokument 1d)
Testy, jako norma dopuszczająca do startu w klasie srebrnej i złotej, od 01.01.2013
są organizowane centralnie w listopadzie i kwietniu – w miarę potrzeby – dla osób,
które nie mogą potwierdzić powyższych klas z powodu przekroczenia limitów
wiekowych obowiązujących podczas zawodów; zgłoszenie do testu musi wpłynąć do
biura PZŁF na 30 dni przed ogłoszonymi na dany sezon terminami.
1. Zasady przeprowadzania
Testy dostosowane są do możliwości zawodników wchodzących do poszczególnych
klas.
Zawarte są w nich podstawowe elementy (tzn. skoki, piruety, kroki, spirale), które
skorelowane są z wyznaczonymi regulaminem elementami każdej z tych klas (od
brązowej do złotej).
Zaliczony test danej klasy uprawnia zawodnika do startu w tej klasie na zawodach –
tzn.:
Test I
(jako pierwszy krok do uzyskania klasy srebrnej)
Test II
klasa srebrna
Test III
klasa złota (bez prawa startu w ogólnopolskich zawodach
Novice Advanced i eliminacjach OOM junior młodszy B)
Test IV
klasa złota (prawo startu w ogólnopolskich zawodach
Novice Advanced i eliminacjach OOM junior młodszy B)
Testy przeprowadzane są w następujący sposób:
a) każdy element musi być wykonany poprawnie według zasad jakie obowiązują
wykonanie tego elementu,
b) zawodnik ma prawo dwukrotnego wykonania elementu (w przypadku nie
zaliczenia elementu w pierwszej próbie może po raz drugi dokonać próby jego
zaliczenia).
c) w przypadku dwukrotnego niezaliczenia elementu zawodnik odpada z dalszych
prób i test jest niezaliczony,

d) po zakończeniu testu sędzia główny podpisuje protokół testu i wysyła go do biura
PZŁF
e) termin przeprowadzania testów: są organizowane centralnie w listopadzie i
kwietniu – w miarę potrzeby; zgłoszenie do testu musi wpłynąć do biura PZŁF na
30 dni przed ogłoszonymi na dany sezon terminami,
f) komisja sędziowska składa się z 3 sędziów wyznaczonych przez PZŁF,
g) sędzia główny testu musi mieć uprawnienia sędziego głównego.
2. Organizacja, dokumentacja, koszty
A. Organizacja
a) Grupy zdających test pogrupowane są od testu I do testu IV, tzn. jako pierwsi do
zaliczenia testu przystępują zawodnicy z grupy zdającej najłatwiejszy, danego
dnia, test, następnie kolejne grupy zawodników przystępują do zaliczenia
kolejnych – coraz to trudniejszych – testów.
b) Losowanie kolejności zaliczania testu odbywa się w poszczególnych grupach.
zaawansowania.
c) Rozgrzewka dla pierwszej grupy wynosi 5 minut. Grupa rozgrzewkowa składa się
z maksymalnie 6 zawodników, a zawodnicy wchodzą na taflę sukcesywnie według
wylosowanej kolejności zaliczania testu. Rozgrzewka odbywa się na jednej,
wyznaczonej przez sędziego głównego, tercji lodowiska.
d) Zaliczenie (lub nie) elementu anonsuje sędzia główny. Zawodnik, w razie
zaliczenia elementu w pierwszej próbie, nie podchodzi do drugiej próby.
e) Wytyczną dla sędziów, obok poprawności wykonania według zasad jakie
obowiązują dla danego elementu, są opis/rysunki figur (załącznik 1c), a więc
dokładność wykonania rysunku oraz komentarze przygotowane przez Komisję
Sportu.
f) Niezależnie od posiadanego wieku lub umiejętności – zawodnik musi zaliczać
wszystkie testy po kolei – od I do IV. Może się to odbyć, jeśli pozwalają na to
względy organizacyjne, również w podczas jednego dnia.
g) W przypadku nie zaliczenia testu ponowną próbę zaliczania testu można
podejmować w najbliższym obowiązującym terminie (listopad lub kwiecień).
B. Dokumentacja
a. Obowiązująca podczas testów dokumentacja to:
- protokół z wynikami testu (załącznik 1d – wg przyjętego wzoru) – 1 egzemplarz
- załącznik 1a – 1 egzemplarz
- regulamin zdobywania klas PZŁF – 1 egzemplarz
- załącznik 1b, załącznik 1c – 1 egzemplarz
- książeczki licencyjne zawodników przystępujących do zaliczania testu
C. Koszty
Zawodnicy wnoszą przed przystąpieniem do testu opłatę wyznaczoną przez
organizatora testu. Opłata przeznaczona jest na zabezpieczenie kosztów
organizacyjnych.

