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EYOF

ZASADY POWOŁYWANIA DO REPREZENTACJI POLSKI
NA ZIMOWY OLIMPIJSKI FESTIWAL MŁODZIEŻY EUROPY (EYOF)
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady wyboru jednego (1) solisty i jednej (1) solistki do
Reprezentacji Polski w Łyżwiarstwie Figurowym na Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży
Europy (EYOF), który odbędzie się w dniach 9-16.02.2019 r. w Sarajewie (BIH).
2. Do Reprezentacji Polski mogą zostać zakwalifikowani zawodnicy, którzy:
a. posiadają obywatelstwo polskie,
b. urodzili się pomiędzy 01.07.2002 r. a 30.06.2004 r.,
c. posiadają licencję sportową PZŁF i co najmniej klasę sportową II (junior),
d. osiągną minimalną ocenę końcową określoną w §2.
§2
Minimalna ocena końcowa
1. Minimalna ocena końcowa stanowi wynik końcowy, tj. sumę punktów uzyskanych na jednych
zawodach za wszystkie segmenty konkurencji, osiągnięty przez zawodnika w sezonie
2018/2019 – nie później jednak niż do dnia 23.12.2018 r. – w dowolnych zawodach krajowych z
kalendarza PZŁF lub międzynarodowych z kalendarza ISU, w kategorii juniora.
2. Minimalna ocena końcowa wynosi:
a. dla solistek – 105 pkt.
b. dla solistów – 125 pkt.
§3
Ranking kwalifikacyjny EYOF
1. W celu ustalenia Reprezentacji Polski na EYOF zostaje stworzony ranking kwalifikacyjny.
2. Ranking kwalifikacyjny prowadzi się z podziałem na konkurencje (solistki, soliści).
3. Do rankingu kwalifikacyjnego brane są punkty za wyniki:
a. uzyskane w sezonie 2018/2019 (po dniu 1 lipca 2018 r.),
b. uzyskane na zawodach krajowych z kalendarza PZŁF lub zawodach międzynarodowych z
kalendarza ISU w kategorii juniora.
4. Nadzór nad rankingiem sprawuje Komisja Licencyjno-Klasyfikacyjna PZŁF.
§4
Punkty rankingowe EYOF
1. Punkty rankingowe przyznawane są za wynik końcowy, tj. za sumę punktów uzyskanych na
jednych zawodach za wszystkie segmenty konkurencji.
2. Punkty przyznawane są za nie więcej niż dwa (2) zawody. W przypadku startu w większej liczbie
zawodów do rankingu brane są dwa (2) najlepsze wyniki końcowe.
§5
Reprezentacja na zawody mistrzowskie ISU i ZIO
1. Na EYOF Polskę reprezentować będą zawodnicy którzy do dnia 23.12.2018 r. spełnią warunki
określone w §1 ust. 2 oraz będą zajmowali najwyższe miejsce w rankingu kwalifikacyjnym.
2. W przypadku niemożności startu najwyżej sklasyfikowanego w rankingu zawodnika prawo
startu uzyska kolejny zawodnik, o ile spełni warunki określone w §1 ust. 2.
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