REGULAMIN ZAWODÓW ŁYŻWIARSKICH ,,ZIMOWY FESTIWAL DZIECI I MŁODZIEŻY
W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM”
1. Cel zawodów
•

Inauguracja zwodów dla dzieci na Arenie lodowej w Tomaszowie Maz.

• Rywalizacja zgodnie z zasadami fair play w zawodach łyżwiarskich zaplanowanych na
zakończenie realizacji programu upowszechniania ływiarstwa ,,Ty możesz zostać
Mistrzem” jako podsumowanie efektów edukacyjnych;
•
•
•

Aktywizacja klubów do organizowania naborów i selekcji, oraz aktywności dzieci i młodzieży
umożliwienie dzieciom udziału w startach z rówieśnikami,
Stworzenie możliwości startu zawodnikom nieposiadającym limitów czasowych
uprawniających do startu w Pucharze Polski,
Popularyzacja łyżwiarstwa szybkiego.

1. Organizator
●
●

Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego w Warszawie.
Klub Sportowy Pilica Tomaszów Maz; IUKS Dziewiątka Tomaszów Maz; Okręgowy Związek
Łyżwiarstwa Szybkiego w Tomaszowie Mazowieckim

2. Miejsce
Arena lodowa w Tomaszowie Maz. ul. Strzelecka 24/26; 400m tor łyżwiarski.
3. Termin
Zawody zostaną rozegrane w Tomaszowie Mazowieckim w dniach 16-17.12.2017. Zgłoszenie
do zawodów należy przesłać do dnia 8.12.2017r. Odprawa techniczna z udziałem kierowników
ekip (weryfikacja zawodników, określenie ostatecznej liczby startujących w poszczególnych
kategoriach i na dystansach , podanie programu czasowego zawodów) nastąpi w dniu
15.12.2017r. o godzinie 18.00 w biurze zawodów (hala Areny lodowej lub kręgielnia ul.
Strzelecka 24/26).Organizatorzy wymagają od uczestników zawodów aktualnych badań
lekarskich oraz licencji sportowych( uczestnicy zrzeszeni w klubach posiadający licencje PZŁS) lub
wypełnionego zgłoszenie do udziału w zawodach ,,Zimowego Festiwalu dzieci i młodzieży w
łyżwiarstwie szybkim” 16-17.12.2017r. ( uczestnicy startujący na łyżwach krótkich zgłaszani ze
szkół nie zrzeszenie w klubach) , który stanowi zał. Nr 1 niniejszego regulaminu.

4. Kategorie wiekowe i dystanse
Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach wiekowych i na dystansach dla dz. i chł.
Kategoria
10 lat i młodsi
11 lat

Rocznik
01.07.2007
i młodsi
(01.07.2006 –
30.06.2007)

13 lat
14-15 lat
16-17 lat
Niezrzeszeni

open

II Konkurencja
(II dzień zawodów)

100m i 300m

100 m,300m (według czasów z
I-ego dnia zawodów)

300m I 500m

(01.07.200530.06.2006)
(01.07.200430.06.2005)
(01.07.200130.06.2003)
(01.07.200030.06.2002)

12 lat

I Konkurencja
(I dzień zawodów)

300m i 500m
(według czasów z I dnia)
500 m i 500m
(według czasów I dnia)
500m i 1000 m
(według wieloboju)

500 m, 500 m
500 m, 500 m
500m, 1000m

500m I 1000m

500m ,1000m

500m I 1500m

Open (lub podział na kat. wiekowe i
płeć w zależności od ilości
zgłoszeń)

100m dz. i chł.( 400m- drugi)
dystans w zależności od ilości
zgłoszeń)

5. Program zawodów
1 dzień

2 dzień

Rozgrzewka 13.00- 13.30 Start 14:00

Rozgrzewka 13.00- 13.30 Start 14:00

100m niezrzeszeni dziewczęta
100m niezrzeszeni chłopcy
100m dziewczęta + chłopcy 10 lat
500m dziewczęta + chłopcy 12 lat
500m dziewczęta + chłopcy 13 lat
500m dziewczęta +chłopcy kat. C open
500m dziewczęta+ chłopcy kat. A open
300m dziewczęta + chłopcy 11 lat
300m dziewczęta + chłopcy 10 lat
500m dziewczęta + chłopcy 12 lat
500m dziewczęta+ chłopcy 13 lat
500m dziewczęta+ chłopcy 11 lat
1000m dziewczęta +chłopcy kat. C open
1000m dziewczęta+ chłopcy kat B open

100m dziewczęta + chłopcy 10 lat
500m dziewczęta + chłopcy 12 lat
500m dziewczęta + chłopcy 13 lat
500m dziewczęta + chłopcy kat. C open
500m dziewczęta + chłopcy B open
300m dziewczęta + chłopcy 11 lat
300m dziewczęta + chłopcy 10 lat
500m dziewczęta + chłopcy 12 lat
500m dziewczęta +chłopcy 11 lat
1000m dziewczęta + chłopcy 13 lat
1000m dziewczęta + chłopcy kat. C open
1500m dziewczęta + chłopcy kat. B open

Uczestnictwo
5.1. Do zawodów Klub zgłosić może max 10 zawodników (dz. i chł. łącznie) w kategoriach 10-13
lat; max 4 w kat. C open i max . 4 w kat. B open
5.2. Zespół- drużyna klubowa nie może liczyć więcej niż 18 os. W ramach tej liczby istnieje
możliwość zmian ilości zawodników w poszczególnych kategoriach.
5.3. Gospodarz ma prawo do wystawienie większej liczby zawodników.
5.4. Prowadzona będzie punktacja klubowa.

5.5. W przypadku, gdy startują zawodnicy zagraniczni zawody rozgrywa się w 2 klasyfikacjach.
Polskiej i łącznej
5.6. W zawodach maja prawo startu zawodnicy licencjonowani posiadający ważne badania
lekarskie lub wypełnione zgłoszenie indywidualne do zawodów.
6. Sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody zostaną przeprowadzone wg zasady wieloboju sprinterskiego. § 242 Przepisów ISU”
z wyłączeniem klasyfikacji do 4 biegu (bez ograniczeń ilości zawodników)
Losowanie do biegów odbędzie się z uwzględnieniem zmiany torów.
Wszystkie dystanse na w/w zawodach będą rozegrane w kwartetach.
7. Ocena wyników
7.1. Zawodnicy (E1 -13 lat, młodzik open , junior open) zdobywają punkty za zajęte miejsca w
wieloboju w swojej kategorii wiekowej wg zasady:
Miejsce

1

2

3

4

5–6

7–8

9 – 12

Suma

Punkty

9

7

5

4

3

2

1

39

Punkty ww. wysokości zdobywają kluby do punktacji drużynowej klubowej
7.2. Punktacja drużynowa jest prowadzona w relacji klubów. O kolejności drużyn klubowych –
oddzielnie dziewcząt i chłopców- decydować będzie suma punktów zdobytych przez
wszystkich członków drużyny w wielobojach.
7.3. W przypadku uzyskania przez 2 lub więcej drużyn tej samej ilości punktów o kolejności
decydować będzie zdobycie większej ilości lepszych miejsc indywidualnie w wieloboju.
7.4. Wyłoniona zostanie jedna drużyna klubowa która zdobędzie najwięcej punków w
klasyfikacji łącznej dz. I chł.
8. Ocena końcowa wyników „Festiwal dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie szybkim”
9.1. Zwycięzcą zawodów - zostaje zawodnik(czka), zdobywca pierwszego
miejsca w punktacji wielobojowej w poszczególnych kategoriach wiekowych
9.2.Generalną punktację drużyn klubowych stanowi suma wszystkich punktów zdobytych we
wszystkich kategoriach wiekowych – oddzielnie dziewczęta i chłopcy. W przypadku
uzyskania przez dwie lub więcej drużyn tej samej ilości punktów o kolejności zadecyduje
zdobycie większej ilości lepszych miejsc w wielobojach
9.3 Wyłoniony zostaje jeden klub który zdobędzie największą ilość punktów w klasyfikacji dz. i
chł. łącznie

10.

Nagrody
10.1.We wszystkich kategoriach wiekowych – MEDALE MAŁE za miejsca I-III na dystansach;
medale duże w wieloboju;
dyplomy za miejsca I-VI w wielobojach (indywidualnie);
10.2. Za punktację Klubową drużynową „Festiwal dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie szybkim”
- miejsca I - VI
- puchary, dyplomy

