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REGULAMIN
W KONKURENCJACH INDYWIDULANYCH W KATEGORII MŁODZIKA
SEZON 2018/2019
1. Kategorie Młodzika:
a. klasa złota,
b. klasa srebrna,
c. klasa brązowa.
2. Zawody oceniane są w aktualnie obowiązującym systemie sędziowania, dostosowanym do
potrzeb kategorii młodzika.
WYMAGANIA OGÓLNE
3. Dozwolona jest muzyka wokalna.
4. We wszystkich klasach w kategorii młodzika za wykonanie trudnych elementów, w drugiej
części programu krótkiego i dowolnego, nie obowiązuje już premia.
5. We wszystkich klasach kategorii młodzika grupa rozgrzewkowa może się składać z maximum
8 zawodników i zawodniczek.
6. We wszystkich klasach kategorii młodzika czas rozgrzewki dla każdej grupy wynosi 5 min.
7. Jeżeli wykonany jest dodatkowy skok (i), to tylko ten jeden skok (i) niezgodny z wymaganiami
nie będzie miał wartości. Skoki będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wykonania.
8. Od momentu wyczytania zawodnika jest 30 sek. na przyjęcie pozycji startowej.
9. Jeżeli zawodnik pomiędzy wywołaniem na start a przyjęciem pozycji startowej doznał kontuzji
lub znalazł się w innej niekorzystnej sytuacji związanej z nim lub ze sprzętem
uniemożliwiającym jazdę, stosuje się Przepis 350, pkt. 2 Specjalnych Regulacji ISU (Rule 350
p. 2 ISU Special Regulations Single & Pair Skating & Ice Dance). Jeżeli 60 sekund jest
niewystarczającym czasem dla naprawienia zaistniałej sytuacji, to Referee pozwala na
dodatkowy czas do 3 min. stosując odjęcie, za całą przerwę zgodnie z Przepisem 515 pkt. 3.
lit. b) Specjalnych Regulacji ISU (Rule 515 p. 3 b) ISU Special Regulations Single & Pair
Skating & Ice Dance).
10. Piruet kombinowany musi mieć, co najmniej 2 różne pozycje bazowe z 2 obrotami w każdej
z pozycji w dowolny miejscu piruetu. Aby otrzymać pełną wartość, kombinacja piruetów musi
zawierać wszystkie 3 pozycje bazowe. Kombinacje z tylko 2 pozycjami są oznaczone
znakiem „V”.
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
11. Szczegółowe wymagania dla poszczególnych kategorii oraz elementy programów zawierają
odrębne regulaminy.
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