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ZASADY POWOŁYWANIA DO REPREZENTACJI POLSKI
NA ZAWODY Z CYKLU ISU JUNIOR GRAND PRIX
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady wyboru solistek, solistów, par sportowych i par tanecznych do
Reprezentacji Polski w Łyżwiarstwie Figurowym na zawody z cyklu ISU Junior Grand Prix (JGP).
2. Liczba zawodników i par, których PZŁF ma prawo zgłosić do rywalizacji w w/w zawodach,
ustalana jest w każdym sezonie zgodnie z postanowieniami regulaminów ISU.
3. W zawodach JGP mogą brać udział zawodnicy Kadry narodowej w łyżwiarstwie figurowym.
4. W jednym sezonie każdy zawodnik i każda para może wziąć udział nie więcej niż w dwóch (2)
zawodach z cyklu JGP (nie wliczając finału JGP).
§2
Zgłaszanie zawodników do zawodów JGP
1. Przed rozpoczęciem każdego sezonu, po określeniu przez Międzynarodową Unię Łyżwiarską
ilości miejsc dla Reprezentantów Polski na poszczególne zawody JGP, PZŁF wyznaczy
zawodnikom będącym członkami Kadry narodowej w łyżwiarstwie figurowym i spełniającym
kryterium wieku juniora termin na zgłoszenie gotowości startu w poszczególnych zawodach
JGP.
2. W przypadku zgłoszenia gotowości startu w tych samych zawodach JGP w tej samej
konkurencji przez większą liczbę zawodników lub par niż przypadający dla PZŁF limit
o pierwszeństwie startu decyduje niniejszy regulamin.
3. PZŁF, w uzasadnionych okolicznościach, zastrzega sobie prawo wyznaczenia zawodnikowi lub
parze innych zawodów JGP niż pierwotnie zgłoszone.
§3
Systemy kwalifikacji na zawody JGP
W zależności od terminu zawodów JGP, w których PZŁF ma prawo wystawić Reprezentację Polski,
przewiduje się dwa odrębne system kwalifikacji:
1. Kwalifikacja punktowa – do zawodów JGP rozgrywanych wcześniej niż w ciągu 7 dni od dnia
zakończenia Zawodów otwarcia sezonu.
2. Kwalifikacja przez zawody otwarcia – do zawodów JGP rozgrywanych co najmniej 7 dni po
zakończeniu Zawodów otwarcia sezonu.
§4
Kwalifikacja punktowa
1. Dla zawodników zgłoszonych w tej samej konkurencji na te same zawody JGP tworzy się mini
ranking. O miejscu w mini rankingu decydują punkty obliczone według następującego wzoru:
PktJGP

=

50% * Pktranking

+

20% * PktMPJ

+

30% * Pktsprawdzian

gdzie:
PktJGP
Punkty decydujące o miejscu w mini rankingu do zawodów JGP
Pktranking
Aktualne punkty w rankingu juniora (rankingu PZŁF)
PktMPJ
Ocena końcowa z Mistrzostw Polski Juniorów z ubiegłego sezonu
Pktsprawdzian
Ocena końcowa za sprawdzian przed zawodami z cyklu JGP.
2. Sprawdzian przed zawodami z cyklu JGP zostanie przeprowadzony poprzez ocenę nagrania
wideo wszystkich segmentów konkurencji według następujących zasad:
a. PZŁF ustali ze wszystkim zawodnikami rywalizującymi o start w zawodach JGP w danej
konkurencji termin, w którym zawodnicy będą zobowiązani wykonać i nagrać w całości
swoje programy.
b. Wszystkie programy w tym samym segmencie konkurencji winny zostać wykonane
i nagrane tego samego dnia.
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Nagranie wideo programu musi być dobrej jakości, ciągłe, bez jakichkolwiek cięć. Jakość
nagrania musi pozwalać na ocenę programu przez sędziów.
d. Nagranie musi zawierać oryginalną warstwę dźwiękową zarejestrowaną przez mikrofon
w urządzeniu nagrywającym.
e. Nagranie programu może zostać wykonane w trakcie treningu.
f. Plik nagrania należy niezwłocznie dostarczyć do PZŁF na przenośnym nośniku danych lub
przesłać za pośrednictwem internetu (w szczególności – dla zachowania odpowiedniej
jakości nagrania – za pośrednictwem platformy do przesyłania plików o dużych
rozmiarach).
g. Przesłany plik musi być oznaczony datą i godziną jego nagrania.
h. Nagrany program zostanie oceniony przez wyznaczony przez PZŁF panel techniczny oraz
panel sędziowski. Punkty za program zostaną przyznane zgodnie z obowiązującym
w danym sezonie regulaminem rywalizacji w kategorii juniora w danej konkurencji.
i. Do mini rankingu będą brane łączne punkty za wszystkie segmenty konkurencji.
3. Kolejni zawodnicy w mini rankingu, którzy na podstawie powyższych postanowień nie uzyskali
kwalifikacji na dane zawody JGP, zostaną zgłoszeni jako zawodnicy rezerwowi.
§5
Kwalifikacja przez zawody otwarcia
1. O pierwszeństwie startu w tej samej konkurencji w tych samych zawodach JGP decyduje
wyższe miejsce zajęte w Zawodach otwarcia sezonu w kategorii juniora.
2. W przypadku zawodników, którzy nie mogą uczestniczyć w Zawodach otwarcia sezonu
z powodu powołania do Reprezentacji Polski na zawody JGP, o możliwości kwalifikacji
decyduje miejsce w Zawodach otwarcia sezonu, jakie zawodnikom tym dałyby punkty uzyskane
na zawodach JGP.
3. Zawodnicy zgłoszeni na dane zawody JGP, którzy w Zawodach otwarcia sezonu zajęli dalsze
miejsca i nie uzyskali kwalifikacji, zostaną zgłoszeni jako zawodnicy rezerwowi.
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