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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
Puchar ziemi oświęcimskiej w 75 lecie Unii Oświęcim 

 
1. ORGANIZATOR UKŁF Unia w Oświęcimiu 

  
2. TERMIN I MIEJSCE 05-07.11.2021 

Hala Lodowa MOSiR w Oświęcimiu 
ul. Chemików 4, 32-600 Oświęcim 

3. KONKURENCJE Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach i grupach: 
solistki i soliści – wstępna U7, U9, U12, U15, U18, brązowa U9, U12, U15, U18, 
srebrna U11, U15, U18, złota U13, U15, U18, junior mł B U13, U15, U18, junior mł A U15,  
junior U19, Senior 15+  
Pary Sportowe – Klasa Junior Mł. A, Junior, Senior 

4. ZGŁOSZENIA Zgłoszenia prosimy wprowadzić wraz z elementami programów do systemu licencyjnego ORS w 
systemie licencyjnym PZŁF w terminie do 26.10.2021  
Zawodnicy bez aktualnych badań lekarskich, licencji oraz elementów (PPC) nie będą 
dopuszczeni do udziału w zawodach. 
Uwaga: po upływie terminu zgłoszeniowego system ORS zostanie zablokowany i nie będzie 
możliwości zgłoszenia kolejnych zawodniczek /zawodników. 

5. MUZYKA W terminie do 03.11.2021 należy przesłać muzykę w formacie mp3/wav na adres 
organizatora: jaroszkrzysztof20@gmail.com opisaną w następujący sposób: NAZWISKO 
Imię Kategoria, Program (SP/FS) 

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 zgodnie z 
pkt. VIIa.3 Kodeksu licencyjnego PZŁF. 
Zawodnicy niebędący członkami Kadry Narodowej PZŁF zobowiązani są posiadać ubezpieczenie 
od następstw nieszczęśliwych wypadków w łyżwiarstwie figurowym wykupione bądź przez klub 
sportowy, który reprezentują bądź indywidualnie. 

 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 według regulaminu PZŁF. 
Kolejność startu zostanie opublikowana na stronie www.pfsa.com.pl. 

9. ZASADY 
FINANSOWANIA 

Koszt organizacji zawodów pokrywa Organizator, koszty uczestnictwa ponoszą Kluby. 
Opłatę startową w wysokości Soliści - 200 zł; Pary – 250 zł należy wpłacić w terminie do 
26.10.2021 przelewem na konto organizatora: 
Bank Pekao SA 45 1240 4171 1111 0000 4642 6093 z podaniem imienia i nazwiska zawodnika, 
nazwy klubu oraz konkurencji. Po tym terminie opłata wynosi Soliści - 250 zł, Pary – 300zł 

10. NOCLEGI Polecane hotele: 
Hotel Dąbrowski, ul. Generała Jarosława 
Dąbrowskiego 139, 32-600 Oświęcim, 
 tel. 33 841 14 82 
Hasło: UNIA – cena promocyjna z 
wyżywieniem lub bez wyżywienia  
śniadanie w cenie noclegu. 

   Obostrzenia dotyczące COVID-19 zostaną podane w późniejszym terminie
 


