sezon 2017/2018
Zasady i prawo startu w poszczególnych klasach oraz tabela nr 2
Zasady startu w poszczególnych klasach
Zawodnik może startować w wyższej klasie, jeżeli spełnia normy z tabeli nr 2, bez
ograniczeń górnej granicy wieku.
Termin ważności klas i licencji zawodniczych
Klasy zdobyć można poprzez:
- zaliczenie normy punktacyjnej,
Normy zaliczać można w zawodach ogólnopolskich, odbywających się w pełnym
programie oraz w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików (MMM zawodami
ogólnopolskimi nie są i stanowią wyjątek). Zawody te muszą być zaplanowane w
kalendarzu imprez PZŁF na początku sezonu (i mieć określony program) i muszą
odbywać się zgodnie z regulaminem PZŁF.***
Normy zaliczać można również w zawodach międzynarodowych, ujętych w
kalendarzu ISU.
- testy, jako norma dopuszczająca do startu w klasie, srebrnej i złotej (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), 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.
Testy obowiązują dożywotnio.
Zawody ogólnopolskie – kategorie od seniora do klasy Novice Advanced
W zawodach ogólnopolskich, ujętych w kalendarzu PZŁF, liczbę zawodników
startujących w poszczególnych kategoriach, określa organizator.
Kolejność startu w programie krótkim losowana będzie w następujący sposób:
- w dwóch najlepszych grupach startowych losowani będą zawodnicy mający
najwyższe pozycje w rankingu
- reszta zawodników losowana będzie w pozostałych grupach startowych, z
zastrzeżeniem, że pierwsze (kolejne) numery startowe losowane będą wśród
zawodników nie sklasyfikowanych w rankingu
!!! jeśli liczba zgłoszeń jest równa lub mniejsza niż 12, start w programie krótkim
odbywa się w kolejności odwrotnej do miejsc zajętych w rankingu, z zastrzeżeniem,
że pierwsze (kolejne) numery startowe losowane będą wśród zawodników nie
sklasyfikowanych w rankingu
W programie dowolnym kolejność startu będzie odwrotna do wyników po programie
krótkim.

Zawody ogólnopolskie klasy brązowej

W zawodach ogólnopolskich, ujętych w kalendarzu PZŁF, liczbę startujących
zawodników określa organizator.
Losowanie odbywa się bez zastosowania rankingu, gdyż w klasie brązowej zawodnicy
nie są ujęci w rankingu.
Mistrzostw Polski Młodzików – klasa srebrna, złota
W MP Młodzików startować może maksymalnie 30 zawodników w każdej konkurencji.
Kwalifikacja odbywa się na podstawie rankingu. W rywalizacji o prawo startu w
MP Młodzików obowiązują starty w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
(MMM), które powinny odbywać się 2 razy w trakcie sezonu. Aby być branym pod
uwagę w kwalifikacji do MP Młodzików, zawodników obowiązuje co najmniej jeden
start w MMM.
Kolejność startu w klasie srebrnej i złotej losowana będzie w następujący sposób:
- w dwóch najlepszych grupach startowych losowani będą zawodnicy mający
najwyższe pozycje w rankingu
- reszta zawodników losowana będzie w pozostałych grupach startowych
!!! jeśli liczba zgłoszeń jest równa lub mniejsza niż 12, start w klasie srebrnej i złotej
odbywa się w kolejności odwrotnej do miejsc zajętych w rankingu
Eliminacje OOM
Kolejność startu w programie krótkim losowana będzie w następujący sposób:
- w dwóch najlepszych grupach startowych losowani będą zawodnicy mający
najwyższe pozycje w rankingu
- reszta zawodników losowana będzie w pozostałych grupach startowych, z
zastrzeżeniem, że pierwsze (kolejne) numery startowe losowane będą wśród
zawodników nie sklasyfikowanych w rankingu (zawodnicy startujący w tych
zawodach w „starszej” kategorii w celu uzyskania kwalifikacji do OOM w „starszej”
kategorii, mogą jeszcze nie być w rankingu i wtedy tacy zawodnicy będą losowani z
pierwszymi numerami)
!!! jeśli liczba zgłoszeń jest równa lub mniejsza niż 12, start w programie krótkim
odbywa się w kolejności odwrotnej do miejsc zajętych w rankingu, z zastrzeżeniem,
że pierwsze (kolejne) numery startowe losowane będą wśród zawodników nie
sklasyfikowanych w rankingu
W programie dowolnym kolejność startu będzie odwrotna do wyników po programie
krótkim.
Finał OOM
W finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży startować może – w każdej konkurencji
– liczba zawodników określona przez Ministerstwo Sportu. Kwalifikacja do OOM
odbywa się na podstawie rankingu. W rywalizacji o prawo startu w finale OOM
obowiązują starty w zawodach objętych rankingiem (wśród nich są eliminacje do
OOM, które powinny odbywać się co najmniej 2 razy w trakcie sezonu). Aby być
branym pod uwagę w rankingu, zawodników obowiązuje co najmniej jeden start w
eliminacjach OOM.
Kolejność startu w programie krótkim losowana będzie w następujący sposób:
- w dwóch najlepszych grupach startowych losowani będą zawodnicy mający
najwyższe pozycje w rankingu do OOM
- reszta zawodników losowana będzie w pozostałych grupach startowych
!!! jeśli liczba zgłoszeń jest równa lub mniejsza niż 12, start w programie krótkim
odbywa się w kolejności odwrotnej do miejsc zajętych w rankingu
W programie dowolnym kolejność startu będzie odwrotna do wyników po programie
krótkim.

Mistrzostwa Polski Novice Advanced – Juniorów Młodszych, Juniorów
W mistrzostwach Polski startować może maksymalnie 30 zawodników w każdej
konkurencji. Mistrzostwa Polski odbywają się oddzielnie w grupie I i w grupie II.
Kwalifikacja do mistrzostw Polski odbywa się na podstawie rankingu. W rywalizacji o
prawo startu w mistrzostwach Polski obowiązują starty w zawodach objętych
rankingiem (obowiązuje to również zawodników z zagranicy, zgłaszających się do
startu w barwach polskich klubów).
Kolejność startu w programie krótkim losowana będzie w następujący sposób:
- w dwóch najlepszych grupach startowych losowani będą zawodnicy mający
najwyższe pozycje w rankingu
- reszta zawodników losowana będzie w pozostałych grupach startowych
!!! jeśli liczba zgłoszeń jest równa lub mniejsza niż 12, start w programie krótkim
odbywa się w kolejności odwrotnej do miejsc zajętych w rankingu
W programie dowolnym kolejność startu będzie odwrotna do wyników po programie
krótkim.
Mistrzostwa Polski Młodzieżowców
Kwalifikacja do MMP odbywa się na podstawie tabeli nr 2 (obowiązuje to również
zawodników z zagranicy, zgłaszających się do startu w barwach polskich klubów).
W MMP startować może maksymalnie 30 zawodników w każdej konkurencji.
Kolejność startu w programie krótkim losowana będzie w następujący sposób:
- w dwóch najlepszych grupach startowych losowani będą zawodnicy mający
najwyższe pozycje w rankingu
- reszta zawodników losowana będzie w pozostałych grupach startowych, z
zastrzeżeniem, że pierwsze (kolejne) numery startowe losowane będą wśród
zawodników nie sklasyfikowanych w rankingu
!!! jeśli liczba zgłoszeń jest równa lub mniejsza niż 12, start w programie krótkim
odbywa się w kolejności odwrotnej do miejsc zajętych w rankingu, z zastrzeżeniem,
że pierwsze (kolejne) numery startowe losowane będą wśród zawodników nie
sklasyfikowanych w rankingu
W programie dowolnym kolejność startu będzie odwrotna do wyników po programie
krótkim.
Mistrzostwa Polski
Mistrzostwa Polski w kategorii seniorów odbywają się w ramach Mistrzostw Czterech
Narodów (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry).
Kwalifikacja do nich odbywa się na podstawie tabeli nr 2.
Losowanie kolejności startu w programie krótkim i dowolnym przeprowadzane jest na
podstawie, publikowanego wcześniej, regulaminu Mistrzostw Czterech Narodów.

Ranking
a. Ranking działa według następującej zasady:
- obowiązują punkty zdobyte w okresach dwuletnich, a datą początkową pierwszego
okresu jest 1 stycznia 2012

b. Punkty do rankingu zdobywać można w zawodach ogólnopolskich, odbywających
się w pełnym programie oraz w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików
(MMM zawodami ogólnopolskimi nie są i stanowią wyjątek). Zawody te muszą być
zaplanowane w kalendarzu imprez PZŁF na początku sezonu (i mieć określony
program) i muszą odbywać się zgodnie z regulaminem PZŁF.***
Punkty zdobywać można również w zawodach międzynarodowych, ujętych w
kalendarzu ISU.
c. Ranking prowadzony jest oddzielnie dla każdej kategorii/klasy (z wyjątkiem klasy
brązowej).
d. Aby być branym pod uwagę w rankingu należy wystartować w w/w zawodach co
najmniej dwa razy.
e. Do rankingu brana jest suma punktów z 1szej i 2giej oceny, a następnie obliczana
jest średnia z dwóch najlepszych startów, w okresie wyznaczonym w punkcie a.
f. Przypadki nie objęte niniejszym regulaminem oraz przypadki nadzwyczajne
(choroby, kontuzje, etc.) będą rozpatrywane przez prezydium zarządu PZŁF, po
zgłoszeniu pisemnego wniosku
***zgłaszanie zawodów do kalendarza PZŁF:
1 – do dnia 31.07
2 – do dnia 30.09 – dodatkowy, drugi, termin dla zawodów zaplanowanych w okresie
01.11 – 30.06
3 – w wyjątkowych przypadkach – kiedy pozyskane zostaną środki finansowe, które nie
były wcześniej dostępne lub nie było o nich wcześniej wiadomo – zgłaszać można, w
terminie do 15.12, zawody planowane w okresie 01.01 – 30.06
4 – zawody (i ich program) zgłoszone po tych terminach nie będą brane pod uwagę

Prawo startu w poszczególnych klasach

sezon 2017/2018
Tabela nr 2

Zawody

MP Seniorów
MP Młodzieżowców
zawody ogólnopolskie
w kategorii seniorów
MP Juniorów
zawody ogólnopolskie
w kategorii juniorów
MP Novice Advanced
gr I i II
zawody ogólnopolskie
w kategorii Novice
Advanced gr I i II
Finał OOM
junior mł A
eliminacje OOM junior
mł A
Finał OOM
junior mł B
eliminacje OOM junior
mł B
Finał MP Młodzików
klasa złota
eliminacje MPMł klasa
złota
Finał MP Młodzików
klasa srebrna
eliminacje MPMł klasa
srebrna*
Zawody ogólnopolskie
klas początkowych:
- klasa złota
- klasa srebrna
- klasa brązowa**
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*w eliminacjach MP Młodzików klasy srebrnej mogą startować również zawodnicy nie posiadający klasy
sportowej

**w zawodach ogólnopolskich klasy srebrnej i brązowej mogą startować również zawodnicy nie posiadający
klasy sportowej

