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Salchow
Lublin

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW
(PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LUBLIN)
1. ORGANIZATOR

Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego SALCHOW Lublin

2. TERMIN I MIEJSCE

15-16 Luty 2020r
Lodowisko ICEMANIA , Aleje Zygmuntowskie 4, 20-410 Lublin

3. KONKURENCJE

Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach i grupach: Solistki: wst U7,
U9, U12, U15, U18, bra U9, U12, U15, U18, sre U11, U15, U18, zlo U13, U15, U18, jmB
U13, U15, U18, jmA U15, jun U19, sen 15+, Soliści: wst U7, U9, U12, U15, U18, bra U9,
U12, U15, U18, sre U11, U15, U18, zlo U13, U15, U18, jmB U13, U15, U18, jmA U15, jun
U19, sen 15+,

4. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie prosimy przesłać do dnia 05.02.2020r. Na adres: piotr.nowak91@o2.pl
oraz wprowadzić do systemu licencyjnego ORS w systemie licencyjnym PZŁF w tym
samym terminie. .
W tym samym terminie należy wprowadzić zawartości programów (PPC) do systemu ORS.
Zawodnicy bez aktualnych badań lekarskich i licencji nie będą dopuszczeni do startu.

5. MUZYKA

W terminie do 05.02,2020r. należy przesłać muzykę w formacie mp3/wav
na adres organizatora: salchow@wp.pl

6. REGULAMIN

Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem ISU oraz PZŁF.
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Licencyjnym zawodnicy muszą posiadać
aktywną w systemie PZŁF licencję sportową oraz ważne aktualne badania
lekarskie.
Zawodnicy startujący w kategorii klasy wstępnej U7 i brązowej U9 oraz we
wszystkich kategoriach dodatkowych mogą nie posiadać licencji sportowej, ale
wówczas zobowiązani są uiścić wyższą opłatę startową o 30 zł zgodnie z pkt.
VIIa.3 Kodeksu licencyjnego PZŁF.

7. PROGRAM MINUTOWY

Zostanie opracowany i opublikowany po otrzymaniu i zweryfikowaniu zgłoszeń i
udostępniony na stronie www.pfsa.com.pl

8. LOSOWANIE

Losowanie zostanie przeprowadzone elektronicznie. Kolejność startu zostanie
opublikowana na stronie www.pfsa.com.pl.

9. ZASADY FINANSOWANIA

Koszt organizacji zawodów pokrywa UKŁF Salchow Lublin, koszty uczestnictwa ponoszą
Kluby.
Opłatę współorganizacyjną / startową w wysokości 200zł należy wpłacić w terminie
31.01.2020r. przelewem na konto organizatora : 33 1600 1446 1813 0514 7000 0001
z podaniem imienia i nazwiska zawodnika, nazwy klubu oraz konkurencji

10. NOCLEGI

należy zamówić we własnym zakresie

Koordynator

Dorota Pieńkoś 511-997-097, Zapraszam

Komunikat zawodów - wzór

1 (1)

PROGRAM DOWOLNY - KLASA BRĄZOWA
Czas trwania 1:40 +/- 10 sek, odjęcia za upadek 0,5 pkt,
factor w komponentach 2.5 (Skating Skills oraz Performance),
w piruetach można osiągnąć max poziom 1

Program musi zawierać:
• Max 4 elementy skokowe, w tym max 2 kombinacje skoków składających się z max 2 skoków. Każdy
skok można wykonać max 2 razy. Axel i skoki podwójne, potrójne skoki są zabronione.
• Max 2 różne piruety. Jeden z nich musi być piruetem w jednej pozycji bez zmiany nogi. Wejście
skokiem do piruetu jest niedozwolone. Minimalna ilość obrotów 3 dla piruetu bez zmiany nogi, 6 dla
piruetu ze zmianą nogi (min 3 obroty na każdej nodze). Aby pozycja w piruecie była zaliczona musi być
wykonana podczas min 2 obrotów. Kombinacja piruetów musi zawierać min 2 pozycje bazowe, aby
otrzymać pełną wartość punkową musi zawierać 3 pozycje (waga, siadany, stany).
Poziom w piruecie można osiągnąć max Level 1, wszystkie inne cechy będą brane pod uwagę w ocenie
sędziów oceny a nie panelu technicznego.
• 1 sekwencja choreograficzna pokrywająca ½ lodowiska składająca się z kroków, spiral, obrotów typu
tweezle, pętlice itd., wypadów, mond, Ina Bauer, podskoków itd. Sekwencja choreograficzna nie ma
wymaganego rysunku, ale musi być widoczna jako część programu, nie ma poziomu trudności,
oceniana jest w GOE.

