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A.Tory
§280
TORY
1. a) Zawody ISU i Zimowe Igrzyska Olimpijskie oraz Młodzieżowe Zimowe Igrzyska Olimpijskie będą się odbywać
na lodowisku długości 111, 12 metra na krytym, zamkniętym i ogrzewanym obiekcie o minimalnych wymiarach 60
x 30 metrów, na torze owalnym, (patrz diagram w Przepisach Technicznych).
b) Minimalna szerokość prostej nie może być mniejsza niż 7 metrów.
c) Minimalna odległość od szczytowego punktu łuku do bandy: nie może być mniejsza niż 4 metry.
d) Wiraże muszą być symetryczne. Każdy łuk powinien być symetryczny od miejsca gdzie kończy się pierwsza
prosta a kończyć wraz z początkiem drugiej.
e) W celu zachowania dobrego stanu lodu, poza torem standardowym, przeznaczonym do rozgrywania
zawodów, powinny być wyznaczone cztery inne tory, odsunięte o jeden i dwa metry po obu stronach toru
standardowego. Dla wszystkich torów należy używać jednej linii mety. Linie startowe są przedstawione na
diagramie w Przepisach Technicznych.
f) Półfinały i finały na dystansie 500 metrów rozgrywane będą tylko na trzech (3) środkowych torach
zaznaczonych na diagramie.
2. a) Start i meta mają być oznaczone (kolorowymi) liniami, wyznaczonymi pod kątem prostym do prostej i nie
szerszymi niż 2 cm.
b) Linie startowe mają być wyznaczane od bandy i ich długość jest równa faktycznej szerokości prostej. Linia mety
jest wyznaczana od bandy i ma długość równą faktycznej szerokości prostej plus 1,5 metra.
c) Jedynie dla 500 i 100 metrów: zaczynając się pięćdziesiąt (50) centymetrów od wewnętrznej strony toru,
punktami o średnicy 2cm oznacza się co 1.3 metra na torze pięć (5) pozycji startowych.
3. Jeśli Zawody Międzynarodowe odbywają się na torach o szerokości mniejszej niż 30 metrów, diagram toru
pokazany jest w odpowiednim Komunikacie.
OZNAKOWANIE TORU
4. Do oznaczenia toru należy użyć klocków o wzorze zaaprobowanym przez Komitet Techniczny Łyżwiarstwa
Szybkiego na Krótkim Torze ISU, przy czym siedem (7) z nich ma być wykorzystanych na łukach (patrz
Memorandum).
ZABEZPIECZENIE BAND LODOWISKA
5. a) Bandy lodowiska należy zabezpieczyć matami ochronnymi. Należy podjąć wszelkie starania, aby poprawić
bezpieczeństwo Zawodników. Maty muszą być pokryte materiałem wodoodpornym i odpornym na przecięcia,
mają być przymocowane do bandy oraz jedna do drugiej w taki sposób, aby ich ciężar spoczywał na lodzie.
Podstawowe wymagania określa odpowiedni Komunikat. Techniczny opis właściwości materiału oraz rysunek
konstrukcji mat musi być złożony wraz ze wstępnym zgłoszeniem zawodów.
b) Na Zimowych Igrzyskach system materacy ochronnych musi być ruchomy bez sztywnych band za materacami
w celu absorpcji uderzenia w chwili upadku Łyżwiarza.
URZĄDZENIA NA LODOWISKU
6. a) Do obsługi Zawodów ISU i Zimowych Igrzysk Olimpijskich ma być używany sprzęt elektroniczny
zapewniający obraz mety i dokładny czas zawodników. Czasy mają być podawane w tysięcznych sekundy. Tak
uzyskane czasy są Wynikami Oficjalnymi.
b) Jeśli wyżej wymieniony sprzęt nie jest dostępny, na Zawodach Międzynarodowych może być stosowany ręczny
pomiar czasu opisany w § 290, punkty 13 i 14.
c) Na Zawodach ISU i Zimowych Igrzyskach Olimpijskich do dokumentacji wyników biegów, przygotowywania
kolejnych biegów i protokołowania przebiegu zawodów, mogą być używane wyłącznie programy komputerowe
zaaprobowane przez Komitet Techniczny ISU.
d) Na Zawodach Międzynarodowych może być stosowana procedura ręcznego pomiaru czasu opisana w § 290
punkt 14 oraz w §296.
e) Wszelki sprzęt techniczny musi być umieszczony w obszarach niedostępnych dla osób postronnych.
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B. MISTRZOSTWA ŚWIATA
§ 281
DYSTANSE I PROGRAM
1. a) Dystanse Mistrzostw Świata to: 500, 1000, 1500 i 3000 metrów indywidualnie, 3000 metrów sztafeta kobiet i
5000 metrów sztafeta mężczyzn.
b) Na dystansach 500, 1000 i 1500 metrów rozgrywane są dwa (2) Finały, A oraz B. Kwalifikacje do Finałów
odbywają się poprzez rozegranie rund kwalifikacyjnych, zgodnie z §295, punkt 2. Na dystansie 3000 metrów
rozgrywa się jeden (1) Finał, który jest Super Finałem.
c) Na dystansach sztafetowych, rozgrywa się dwa (2) finały, A oraz B. Kwalifikacje do Finałów Sztafet odbywają
się poprzez rozegranie rund kwalifikacyjnych, zgodnie z §295, punkt 2.
d) Steward Zawodników potwierdza program kwalifikacji na podstawie liczby zgłoszeń i zgodnie z instrukcjami
Komitetu Technicznego. Patrz Tabela Kwalifikacyjna opublikowana w Komunikacie ISU.
e) Mistrzostwa Świata trwają trzy (3) dni.
f) Kolejność finałów i poprzedzających je Rund Kwalifikacyjnych jest następująca: 1500, 500, 1000 i 3000m.
g) Finały sztafet rozgrywane będą po zakończeniu biegów indywidualnych. Rundy eliminacyjne sztafet mogą
odbywać się każdego dnia Mistrzostw pod warunkiem, że odbywają się po zakończeniu indywidualnych biegów
danego dnia.
h) Łyżwiarz, który nie zakwalifikował się do Półfinału na dystansie 1500 metrów oraz/lub do Ćwierćfinału na
dystansach 500 metrów oraz/lub 1000 metrów, kwalifikuje się do Biegu Rankingowego. Przepis 295, punkt 6, ma
zastosowanie do ustalenia wyników Biegu Rankingowego w celu ustalenia klasyfikacji na danym dystansie.
Szczegóły dotyczące zasad rozstawienia biegów oraz kwalifikacji podczas biegów rankingowych będą
opublikowane w komunikatach ISU.
i) Ustala się następujący program Mistrzostw Świata:
Dzień pierwszy:
Biegi
- 1500 metrów
K/M
Preliminacje
- 500 metrów
K/M
Biegi
- 500 metrów
K/M
Preliminacje
- 1000 metrów
K/M
Biegi
- 1000 metrów
K/M
Dzień drugi:
Biegi Rankingowe - 1500 metrów
Biegi Rankingowe - 500 metrów

K/M
K/M

Dzień drugi – Program Główny:
Półfinały
Finały B, A
Ćwierćfinały
Półfinały
Finały B, A
Półfinały
Półfinały

- 1500 metrów
- 1500 metrów
- 500 metrów
- 500 metrów
- 500 metrów
- 3000 metrów
- 5000 metrów

K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
Szafeta K
Szafeta M

Biegi Rankingowe - 1000 metrów

K/M

Dzień trzeci:

Dzień trzeci – Program Główny:
Ćwierćfinały
Półfinały
Finały B, A
Super Finały
Finały B, A
Finały B, A

- 1000 metrów
- 1000 metrów
- 1000 metrów
- 3000 metrów
- 3000 metrów
- 5000 metrów

K/M
K/M
K/M
K/M
Szafeta K
Szafeta M
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j)
k)

W zależności od ilości zgłoszeń, program może ulec zmianie.
Godzina rozpoczęcia zawodów każdego dnia będzie ustalona przez Komitet Organizacyjny. Program w
dniach 2 oraz 3 jest podzialony na dwie części. Rundy w ramach Programu Głównego muszą być rozegrane
jako jedna część i nie mogą być dzielone. Po rozpoczęciu każda z części (sesji), powinna zostać rozegrana bez
przerw innych niż konieczne dla przygotowania lodu lub odpoczynku Zawodników zgodnie z § 295 punkt 2.

ZGŁOSZENIA
2. a) Każdy Związek Członkowski ma prawo do zgłoszenia jednego (1) Zawodnika w każdej kategorii.
Jeśli Związek ma więcej niż jednego zawodnika wśród najlepszych 32 Zawodników z klasyfikacji końcowej
poprzednich Mistrzostw tego samego typu, na których zdobyli oni jeden lub więcej punktów finałowych, ten
Związek Członkowski może zgłosić dwóch (2) zawodników do danej kategorii.
Jeśli Związek ma więcej niż jednego zawodnika wśród najlepszej szesnastki (16) z klasyfikacji końcowej
poprzednich Mistrzostw tego samego typu, na których zdobyli oni jeden lub więcej punktów finałowych, ten
Związek Członkowski może zgłosić trzech (3) zawodników do danej kategorii.
Do startu w Mistrzostwach ISU niezbędne jest uzyskanie minimalnych czasów kwalifikacyjnych. Wymagane limity
czasowe, okres kwalifikacyjny, kategorie zawodów oraz inne warunki, które muszą być spełnione do uzyskania
czasów kwalifikacyjnych są ustalane przez Komitet Techniczny Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze i zostaną
ogłoszone w Komunikacie ISU. Związki Członkowskie ISU są odpowiedzialne za dostarczenie dowodów uzyskania
przez poszczególnych Zawodników zgłoszonych do Mistrzostw ISU najlepszych czasów kwalifikacyjnych. Jeśli
brakuje odpowiedniego potwierdzenia, to takie zgłoszenie nie będzie akceptowane.
b) Każdy Związek może zgłosić nazwiska rezerwowych zgodnie z liczbą zwykłych zgłoszeń.
c) Związek Członkowski ISU, którego drużyna zakwalifikowała się do grupy najlepszych ośmiu (8) drużyn w
Rankingu Sztafet Kobiet/Mężczyzn (patrz §286 pkt. 8) może do biegu Sztafet zgłosić zespół w danej kategorii. Jeśli
sztafeta gospodarza zawodów nie znajdzie się wśród 8 najlepszych sklasyfikowanych sztafet zajmie ona miejsce
sztafety najniżej sklasyfikowanej. Związek Członkowski zgłaszający Sztafetę może zgłosić, co najwyżej 5
zawodników, którzy wystartują zarówno w biegach indywidualnych jak i sztafecie.
d) Jeśli z powodu choroby zawodnik nie jest zdolny do startu na pierwszym dystansie Mistrzostw Świata, po tym
jak został oficjalnie zgłoszony Stewardowi Zawodników zgodnie z § 295, pkt. 4 f), to może on zostać zastąpiony
innym zawodnikiem tego samego Związku Członkowskiego. Steward może zmienić zestawienia w biegach zgodnie
z procedurą rozstawiania określoną w § 296.
e) W przypadku wycofania się zawodnika po tym jak został oficjalnie zgłoszony stewardowi zawodników zgodnie
z § 295 pkt. 4 f), dany łyżwiarz nie może być dopuszczony do biegów indywidualnych danych Mistrzostw.
LOSOWANIE I PROCEDURA ROZSTAWIANIA
3. Patrz § 296.
WARUNKI ZAWODÓW
4. a) Tylko ośmiu (8) najwyżej punktowanych zawodników oraz zawodnicy zajmujący ex aequo ósme miejsce po
klasyfikacji finałowej mają prawo startu w Super Finale na 3000 metrów.
b) Klasyfikacja finałowa odbywa się w oparciu o § 295, punkt 8.
c) Oddzielna dla każdego dystansu klasyfikacja sporządzana jest w oparciu o § 295 punkt 6 i 7.
ZWYCIĘZCA(CY)
5. a) Zwycięzcą w wieloboju jest Łyżwiarz, który po zakończeniu Mistrzostw osiągnął najwyższą pozycję w
oparciu o § 295 punkt 8.
b) Zespołem zwycięskim w sztafecie Mistrzostw Świata w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze jest zespół, który
wygrał bieg finałowy A.
c) Zwycięzcą Mistrzostw Świata w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze na dystansie 500/1000/1500 metrów
jest łyżwiarz wygrywający bieg finałowy A na danym dystansie.
d) Tytuły określa § 133.
§ 282 zarezerwowany

C. MISTRZOSTWA ŚWIATA JUNIORÓW
§ 283
DYSTANSE I PROGRAM
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1. a) Biegi indywidualne rozgrywane są na dystansach 500, 1000 i 1500 metrów (dwukrotnie). Sztafety
rozgrywane są na dystansie 3000 metrów. W skład drużyny biorącej udział w Sztafecie reprezentującej Związek
Członkowski, wchodzi czterech (4) zawodników.
b) Na dystansach 500, 1000 i 1500 metrów, rozgrywane są dwa (2) Finały, A oraz B. Kwalifikacje do Finałów
odbywają się poprzez rozegranie rund kwalifikacyjnych, zgodnie z §295, punkt 2. W drugim biegu dystansu 1500
metrów rozgrywa się jeden (1) Finał, który jest Super Finałem.
c) Na dystansach sztafetowych, rozgrywa się dwa (2) finały, A oraz B. Kwalifikacje do Finałów Sztafet odbywają się
poprzez rozegranie rund kwalifikacyjnych, zgodnie z §295, punkt 2.
d) Steward Zawodników ustala program na podstawie liczby zgłoszeń oraz zgodnie z instrukcjami Komitetu
Technicznego.
e) Finały oraz odpowiadające im Ćwierćfinały i Półfinały są rozgrywane w kolejności dystansów jako 1500, 500,
1000, oraz 1500 metrów.
f) Łyżwiarz, który nie zakwalifikował się do Półfinału na dystansie 1500 metrów oraz/lub do Ćwierćfinału na
dystansach 500 metrów oraz/lub 1000 metrów, kwalifikuje się do Biegu Rankingowego. Przepis 295, punkt 6, ma
zastosowanie do ustalenia wyników Biegu Rankingowego w celu ustalenia klasyfikacji na danym dystansie.
Szczegóły dotyczące zasad rozstawienia biegów oraz kwalifikacji podczas biegów rankingowych będą
opublikowane w komunikatach ISU.
g) Mistrzostwa trwają trzy (3) dni, zgodnie z następującym programem;
Dzień pierwszy:
Biegi
Preliminacje
Biegi
Preliminacje
Biegi
Biegi

- 1500 metrów
- 500 metrów
- 500 metrów
- 1000 metrów
- 1000 metrów
- 3000 metrów

K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
Szafeta K/M

Biegi Rankingowe - 1500 metrów
Biegi Rankingowe - 500 metrów

K/M
K/M

Dzień drugi:

Dzień drugi – Program Główny:
Półfinały
Finały B, A
Ćwierćfinały
Półfinały
Finały B, A
Półfinały

- 1500 metrów
- 1500 metrów
- 500 metrów
- 500 metrów
- 500 metrów
- 3000 metrów

K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
Szafeta K/M

Biegi Rankingowe - 1000 metrów

K/M

Dzień trzeci:

Dzień trzeci – Program Główny:
Ćwierćfinały
Półfinały
Finały B, A
Super Finały
Finały B, A

- 1000 metrów
- 1000 metrów
- 1000 metrów
- 1500 metrów
- 3000 metrów

K/M
K/M
K/M
K/M
Szafeta K/M

h) W zależności od ilości zgłoszeń, program może ulec zmianie.
i) Godzina rozpoczęcia zawodów każdego dnia będzie ustalona przez Komitet Organizacyjny. Program w dniach 2
oraz 3 jest podzielony na dwie części. Rundy w ramach Programu Głównego muszą być rozegrane jako jedna część
i nie mogą być dzielone. Po rozpoczęciu każda z części (sesji), powinna zostać rozegrana bez przerw innych niż
konieczne dla przygotowania lodu lub odpoczynku Zawodników zgodnie z § 295 punkt 2.
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ZGŁOSZENIA
2. a) Każdy Związek Członkowski ma prawo do zgłoszenia trzech (3) zawodników do każdego biegu
indywidualnego. Związek Członkowski zgłaszający Sztafetę może zgłosić czterech (4) w danej konkurencji.
Dla zawodów Mistrzowskich ISU, jest wymagany minimalny czas kwalifikacyjny. Wymagane czasy kwalifikacyjne,
okres kwalifikacji, kategorie zawodów oraz inne zasady waruknujące zdobycie czasów podlegają decyzji Komitet
Techniczny Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze i są ogłaszane w Komunikatach ISU. Związki Członkowskie ISU
są odpowiedzialne za dostarczenie potwierdzenia najlepszego czasu kwalifikacyjnego uzyskanego przez Zawodnika
zgłaszanego do Mistrzostw ISU. W przypadku niedostarczenia takiego potwierdzenia, zgłoszenie nie będzie
zaakceptowane.
b) Każdy Związek Członkowski ma prawo do zgłoszenia nazwisk zawodników rezerwowych w liczbie
odpowiadającej zwykłym zgłoszeniom.
c) Związki Członkowskie zgłaszający Sztafetę mogą zgłosić, co najwyżej czterech (4) zawodników, którzy wezmą
udział zarówno w biegach indywidualnych jak i sztafecie.
d) Jeśli po tym, jak zgodnie, z § 295 pkt. 4 f) nazwiska zostały oficjalnie zgłoszone Stewardowi Zawodników,
zawodnik jest z powodu choroby niezdolny do startu na pierwszym dystansie Mistrzostw Świata Juniorów, na jego
miejsce można wstawić innego zawodnika tego samego Związku Członkowskiego. Steward Zawodników może
zmienić ustawienie biegów zgodnie z procedurą rozstawiania, patrz § 296.
e) W przypadkach wycofania się zawodnika po tym, jak nazwiska zostały oficjalnie zgłoszone Stewardowi
Zawodników zgodnie z § 295, pkt. 4 f), zawodnik ten nie zostanie powtórnie dopuszczony biegów indywidualnych.
Mistrzostw.
LOSOWANIE I PROCEDURA ROZSTAWIANIA
3. Patrz § 296.
W celu ustalenia rozstawienia (zestawienia) w pierwszej rundzie każdego z dystansów dystansu dla zawodników
bez Rankingu Światowego użyty zostanie ich najlepszy czas odpowiednio na każdym z dystansów w danym
sezonie. Czasy te muszą być podane i potwierdzone w ostatecznym zgłoszeniu. Szczegółowe ustalenia zostaną
zawarte w odpowiednim Komunikacie ISU.

WARUNKI ZAWODÓW
4. a) Wyłącznie sześciu (6) najwyżej punktowanych zawodników oraz zawodników zajmujących ex aequo szóste
miejsce w rozegranych uprzednio finałach dopuszcza się do Super Finału w biegu na 1500 m odbywającego się
trzeciego dnia.
b) Klasyfikacja końcowa odbywa się w oparciu o §295, punkt 8.
c) Klasyfikacja dla każdego dystansu odbywa się w oparciu o § 295 punkt 6 i 7.
ZWYCIĘZCA
5. a) Zwycięzcą jest zawodnik, który zgodnie z §295, punkt 8 uzyskał po zakończeniu Mistrzostw najwyższą
pozycję w rankingu.
b) Sztafetą zwycięską w Mistrzostwach Świata Juniorów jest ta, która zwyciężyła w biegu finałowym A.
c) Odnośnie tytułów patrz §133.
D. ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
§ 284
DYSTANSE
1. Na ZIO dystansami są:
a) Indywidualnie dystanse 500, 1000 i 1500m K i M;
b) 3000 m sztafeta Kobiet;
c) 5000 m sztafeta Mężczyzn;
d) Na wszystkich dystansach mogą odbyć się rundy kwalifikacyjne w zależności od ilości zgłoszeń, w których
zawodnicy kwalifikują się do Finału zgodnie z §295 pkt. 2.

LICZBA ZGŁOSZEŃ
2 a) Do każdej edycji Zimowych Igrzysk Olimpijskich MKOL określa całkowitą maksymalną liczbę zawodników w
zawodach Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze z określeniem ilość miejsc dla każdej płci.
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Jeśli nie zostaną wykorzystane zaproponowane przez MKOL wielkości zgłoszeń dla Kobiet lub Mężczyzn zgodnie z
systemem kwalifikacyjnym zawartym w przepisach ISU, wówczas ilość miejsc niewykorzystanych może zostać
przekazana i dodana do miejsc zgłoszeniowych płci przeciwnej.
b) Całkowita ilość zgłoszeń przez jeden Związek Członkowski/NKOL może wynosić, co najwyżej 10 Łyżwiarzy;
maksymalnie 5 Kobiet i 5 Mężczyzn ( dla Związków zakwalifikowanych do biegu sztafetowego) i maksymalnie 3
Kobiety i 3 Mężczyzn dla Związku Członkowskiego/NKOL niezakwalifikowanego do biegu sztafetowego).
SYSTEM KWALIFIKACJI
3. a) Informacje ogólne
Ilość miejsc uzyskanych przez Związki Członkowskie (nazywane przez MKOL NF- Narodowymi Federacjami) z
poszczególnych NKOL będzie w oparciu o wyniki uzyskane przez Związek Członkowski w czterech Specjalnych
Olimpijskich Klasyfikacjach Kwalifikacyjnych (SOKK) będące rezultatami czterech (4) wyznaczonych przez ISU edycji
Pucharu Świata, które odbędą się w terminie od października do grudnia w roku poprzedzającym ZIO. Dwa (2) z
czterech (4) Pucharów Świata powinny być rozegrane, w miarę możliwości , na tym samym kontynencie, gdzie
odbędą się Igrzyska Olimpijskie. Cztery (4) SOKK odbędą się na dystansach 500, 1000, 1500 m K i M 3000 m
sztafeta K i 5000 m sztafeta M. Zgodnie z przepisami ISU wyłącznie Związki Członkowskie ISU maja prawo startu w
zawodach sankcjonowanych przez ISU, do których należą Puchary Świata ISU w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim
Torze.
Trzy (3) najlepsze wyniki z czterech (4) wyników osiągniętych, na danym dystansie, będą brane pod uwagę, w celu
wyznaczenia SOKK.
Po potwierdzeniu przez ISU ilości miejsc przyznanych każdemu Związkowi Członkowskiemu/NKOL, jako miejsca na
ZIO zgodnie z ostatecznym terminem zgłoszeń, każdy ze Związków Członkowskich odpowiada za imienne
zgłoszenia swoich zawodników do ZIO w wyznaczonych terminach, wedle uznania danego Związku
Członkowskiego / NKOL pod warunkiem spełnienia wymogów kwalifikacyjnych przez wskazanych Łyżwiarzy
zgodnie z przepisami ISU i MKOL.
SOKK będzie liczona według tych samych przepisów i reguł jak klasyfikacja na Pucharze Świata ISU, to znaczy z
użyciem punktów zdobytych podczas wyznaczonych PŚ (szczegóły znajdują się w odnośnych przepisach ISU i
Komunikatach). W przypadku remisu w SOKK będą stosowane następujące zasady przełamujące remis:
i)
Najlepsze miejsce na dystansie w jednym z wyznaczonych Pucharów Świata;
ii)
Najlepszy czas na dystansie;
iii)
Drugi, (jeśli potrzebne trzeci i czwarty itd.) najlepszy czas na danym dystansie.
b) Gospodarz Związek Członkowski/NOC
Jeśli nie zakwalifikuje się na podstawie procedury kwalifikacyjnej gospodarz Związek Członkowski/NKOL ma prawo
do zgłoszenia 10 zawodników (5 K i 5M) do całych zawodów jak następuje:
- sztafeta K i M
- 1 zawodnik na każdym indywidualnym dystansie zarówno K i M
Jeśli gospodarz odda możliwość zgłoszenia sztafety, to może on nadal zgłosić po 1 zawodniku do każdego
indywidualnego dystansu K i M.
c) Sztafeta
W biegu sztafetowym może wziąć udział 8 zespołów Związków Członkowskich/NKOL najlepszych z SOKK. Jeśli
zespół gospodarza nie jest w śród 8 najlepszych sztafet zakwalifikowanych na podstawie SOKK na ZIO, wówczas
zastąpi on ósmą sztafetę zakwalifikowaną na podstawi SOKK.
e) Dystanse indywidualne
Związek Członkowski/NKOL zakwalifikowany do biegu sztafetowego może zgłosić, co najwyżej 5 zawodników.
Zawodnicy startujący na indywidualnych dystansach muszą być wśród Łyżwiarzy, którzy znajdują się w Drużynie
Sztafety.
Związki Członkowskie niezakwalifikowane do biegu Sztafetowego mogą wysłać liczbę Łyżwiarzy wynoszącą tyle, co
najwyższa liczba uzyskanych przez nich miejsc startowych na którymkolwiek z dystansów indywidualnych.
Do indywidualnych dystansów, poza wyżej wymienionymi uwarunkowaniami z kwalifikacji Sztafetowych, które
maja pierwszeństwo dla MKOL, kwoty zgłoszeń są przyznawane poszczególnym Związkom Członkowskim/NKOL w
kolejności zgodnej z odpowiednią SOKK.
Wszystkie Związki Członkowskie/NKOL mające swoich Łyżwiarzy w rankingu, jako pierwszych na dystansie 500,
1000, 1500 m mają po jednym miejscu na danym dystansie. W następnej kolejności po jednym miejscu startowym
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otrzymują Związki Członkowskie/NKOL mające zawodników zakwalifikowanych na 2giej pozycji rankingowej itd. aż
do momentu, kiedy zostaną wypełnione poniższe kryteria:
i)
Liczba miejsc na dany Związek Członkowski/NKOL osiągnie maksimum 3 Łyżwiarzy na danym
dystansie;
ii)
Liczba Łyżwiarzy na danym dystansie osiągnie maksymalna ilość na tym dystansie: maksymalna
ilość zawodników na 500 m i 1000 m wynosi 32. Maksymalna liczba zawodników na 1500 m wynosi 36;
iii)
Łączna liczba Łyżwiarzy w danej kategorii (K i M) osiągnie maksymalną liczbę Łyżwiarzy (kwotę)
określoną przez MKOL;
iv)
Jeśli liczba Łyżwiarzy na dystansie nie osiągnie maksymalnej liczby (32 na 500 i 1000 m oraz 36
na 1500 m) na jednym lub więcej dystansach, a proces kwalifikacyjny nie może być kontynuowany bez
przekroczenia kwot określonych prze MKOL, wówczas zawodnicy mogą być dodawani pojedynczo aż do
momentu, kiedy zostanie osiągnięta całkowita ilość miejsc określonych przez MKOL. Następny dostępny
Łyżwiarz(e) z najwyższym rankingiem z danego dystansu będzie dodany do danego dystansu. W
przypadku remisu krótszy dystans ma pierwszeństwo.
v)
Jeśli zgodnie z pkt. i), ii), iii), iv) powyżej ilość aktualnie zgłoszonych zawodników nie osiągnie
maksymalnej liczby (32 na 500 i 1000 m oraz 36 na 1500 m) wówczas Związek Członkowski/NKOL mający
zawodników zgłoszonych zgodnie z podpunktami I), ii), iii), iv) powyżej ma prawo zgłosić tych samych
Łyżwiarzy do danego dystansu(ów) zgodnie z odpowiednim SOKK, maksymalnie do 3 łyżwiarzy na
dystansie. W konsekwencji nie zmieni to całkowitej ilości miejsc przyznanych przez MKOL i kwoty
pozostaną bez zmian.
vi)
W wyjątkowych przypadkach, jeśli ilość zawodników do dystansu nie może być wypełniona (32
na 500 m i 1000 m oraz 36 na 1500m) po zastosowaniu procedury z podpunktu i), ii), iii), iv) i v) powyżej,
Związki Członkowskie ISU / NKOL, które zakwalifikowały się do sztafety, ale ich Zawodnicy nie
zakwalifikowali się na indywidualnych dystansach mogą zgłosić zawodnika do danego dystansu
przypadku remisu Sztafeta z wyższą pozycją rankingową będzie miała pierwszeństwo. W konsekwencji
nie zmieni to całkowitej ilości miejsc przyznanych przez MKOL i kwoty pozostaną bez zmian.
PROCES POTWIERDZANIA MIEJSC
4. Po zakończeniu wyznaczonych zawodów Pucharu Świata i w oparciu o rezultaty SOKK ISU poinformuje Związki
Członkowskie/NKOL o łącznej ilości miejsc i ilości zawodników, których dany Związek Członkowski/NKOL może
zgłosić do indywidualnego dystansu. NKOL będzie proszony o potwierdzenie wykorzystania przyznanej liczby
miejsc w terminie podanym w Komunikacie ISU. Niewykorzystane miejsce w biegu Sztafetowym zostanie
przyznane następnej w kolejności najlepszej Drużynie w oparciu o SOKK.
PRZESUNIĘCIE NIEWYKORZYSTANYCH ILOŚCI MIEJSC
5. Niewykorzystana ilość miejsc będzie rozprowadzona do NKOL-i w oparciu o różne SOKK. NKOL-e będą proszone
o potwierdzenie w ciągu 3 dni oferowanego przesunięcia miejsc, jednakże nie później niż w terminie podanym w
odnośnym komunikacie ISU.
Niewykorzystane miejsce w biegu Sztafetowym zostanie przyznane następnej w kolejności najlepszej Drużynie w
oparciu o SOKK.

6.

PROCES UZYSKIWANIA CZASÓW KWALIFIKACYJNYCH
Procedury kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich zostanią określone i podany w Komunikacie ISU najpóźniej
do 1 pażdzniernika w sezonie poprzedzającym Igrzyska Olimpijskie.

MEDALE NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH
a) Wyłącznie na ZIO będzie rozgrywany finał A i Finał B na dystansach indywidualnych 500 m, 1000 m i 1500
m oraz 3000 m K i 5000 m M w biegach sztafetowych.
b) Finały A i B zostały stworzone po to, by w miarę możliwości, trzy medale ZIO z towarzyszącymi dyplomami oraz
następnych pięć miejsc nagradzanych dyplomami (łącznie nazywanymi „Nagrodami MKOL”) dostępne na każdym
z biegów, zostały rzeczywiście wręczone na każdym dystansie ośmiu Zawodnikom lub ośmiu Drużynom Sztafet.
c) Osiem Nagród MKOL zostanie nadanych zawodnikom lub sztafetom w zależności od kolejności uzyskanych
miejsc na mecie (od pierwszego do ostatniego) uzyskanych w finale A a następnie, jeśli będzie potrzeba, pozycje
nagradzane przez MKOL będą zajmowane przez zawodników z finału B.
7.
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d) wolne miejsca w ośmiu nagradzanych przez MKOL miejscach mogą powstać w Finale A lub Finale B w sytuacji,
gdy: (i) zawodnik lub sztafeta zostaną ukarani, otrzymają kartę żółtą lub czerwoną (ii) zawodnik lub sztafeta nie
wystartuje (DNS) lub (iii) zawodnik lub sztafeta nie ukończą biegu (DNF).
e) Ukaranie, otrzymanie karty żółtej lub czerwonej, brak startu (DNS), lub nieukończone (DNF) zawodnika lub
sztafety w Finale A lub Finale B skutkuje brakiem prawa do Nagrody MKOL. Następny Łyżwiarz lub Drużyna, który
z ukończył bieg w Finale A lub B, w kolejności ukończenia biegu (od pierwszego do ostatniego) przesuwa się na ich
miejsce. Czas końcowy uzyskany przez zawodnika nie jest czynnikiem kwalifikującym.
f) W celu uniknięcia wątpliwości, wolne miejsca spośród ośmiu nagradzanych przez MKOL z powodu ukarania,
otrzymania karty żółtej, karty czerwonej, DNS lub DNF powinny być wypełnione jak poniżej:
i) Jeśli ukaranie, otrzymanie karty żółtej lub karty czerwonej, DNS, DNF wydarzy się podczas Finału A
zwalniając miejsce nagradzane przez MKOL, to następny zawodnik lub sztafeta z rankingu, którzy
ukończyli bieg w Finale A, przesuwają się i wypełniają wolne miejsce.
W przypadku
zwolnienia miejsca do nagradzania, procedura awansu powinna być powtarzana do momentu, w
którym wyczerpie się możliwość przesunięcia na zwolniona pozycję Nagrody MKOL Zawodnika lub
Drużyny, którzy ukończyli bieg Finału A.
ii) Jeśli pozostanie wolne jedno lub więcej miejsc nagradzanych przez MKOL po zastosowaniu
powyższej procedury zapełniania wakatów finalistami z Finału A, następny Zawodnik lub Drużyna z
Finału B zostanie przesunięty i wypełni wolne miejsce(a).
f) Żaden z łyżwiarzy lub sztafety, którzy nie ukończyli Finału A lub B nie mogą otrzymać Nagrody MKOL, w
związku z tym może się wydarzyć, że mniej niż 8 Zawodników lub Drużyn będzie uprawnionych do
Nagrody MKOL, to taka wolna Nagroda MKOL nie zostanie przyznana.
E. MISTRZOSTWA EUROPY
§ 285
DYSTANSE I PROGRAM
1. a) Dystanse indywidualne to: 500, 1000, 1500 i 3000 metrów. Dla wszystkich Sztafet biegi odbędą się na
następujących dystansach: 3000 metrów dla kobiet i 5000 metrów dla mężczyzn.
b) Na dystansach 500, 1000 i 1500 metrów rozgrywane są dwa (2) Finały, A oraz B. Kwalifikacje do Finałów
odbywają się poprzez rozegranie rund kwalifikacyjnych, zgodnie z §295, punkt 2. Na dystansie 3000 metrów
rozgrywa się jeden (1) Finał, który jest Super Finałem.
c) Na dystansach sztafetowych, rozgrywa się dwa (2) finały, A oraz B. Kwalifikacje do Finałów Sztafet odbywają się
poprzez rozegranie rund kwalifikacyjnych, zgodnie z §295, punkt 2.
d) Steward Zawodników potwierdza program kwalifikacji na podstawie liczby zgłoszeń i zgodnie z instrukcjami
Komitetu Technicznego. Patrz Tabela Kwalifikacyjna opublikowana w Komunikacie ISU.
e) Mistrzostwa Europy trwają trzy (3) dni.
f) Kolejność finałów i poprzedzających je Rund Kwalifikacyjnych jest następująca: 1500, 500, 1000 i 3000m.
g) Łyżwiarz, który nie zakwalifikował się do Półfinału na dystansie 1500 metrów oraz/lub do Ćwierćfinału na
dystansach 500 metrów oraz/lub 1000 metrów, kwalifikuje się do Biegu Rankingowego. Przepis 295, punkt 6, ma
zastosowanie do ustalenia wyników Biegu Rankingowego w celu ustalenia klasyfikacji na danym dystansie.
Szczegóły dotyczące zasad rozstawienia biegów oraz kwalifikacji podczas biegów rankingowych będą
opublikowane w komunikatach ISU.
h) Finały sztafet rozgrywane będą po zakończeniu biegów indywidualnych. Rundy eliminacyjne sztafet mogą
odbywać się każdego dnia Mistrzostw pod warunkiem, że odbywają się po zakończeniu indywidualnych biegów
danego dnia.
i) Ustala się następujący program Mistrzostw Europy:
Dzień pierwszy:
Biegi
- 1500 metrów
K/M
Preliminacje
- 500 metrów
K/M
Biegi
- 500 metrów
K/M
Preliminacje
- 1000 metrów
K/M
Biegi
- 1000 metrów
K/M
Biegi
- 3000 metrów
Szafeta K
Biegi
- 5000 metrów
Szafeta M

Dzień drugi:
Biegi Rankingowe - 1500 metrów

K/M
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Biegi Rankingowe - 500 metrów

K/M

Dzień drugi – Program Główny:
Półfinały
Finały B, A
Ćwierćfinały
Półfinały
Finały B, A
Półfinały
Półfinały

- 1500 metrów
- 1500 metrów
- 500 metrów
- 500 metrów
- 500 metrów
- 3000 metrów
- 5000 metrów

K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
Szafeta K
Szafeta M

Biegi Rankingowe - 1000 metrów

K/M

Dzień trzeci:

Dzień trzeci – Program Główny:
Ćwierćfinały
Półfinały
Finały B, A
Super Finały
Finały B, A
Finały B, A

- 1000 metrów
- 1000 metrów
- 1000 metrów
- 3000 metrów
- 3000 metrów
- 5000 metrów

K/M
K/M
K/M
K/M
Szafeta K
Szafeta M

j) W zależności od ilości zgłoszeń, program może ulec zmianie.
k) Godzina rozpoczęcia zawodów każdego dnia będzie ustalona przez Komitet Organizacyjny. Program w dniach 2
oraz 3 jest podzialony na dwie części. Rundy w ramach Programu Głównego muszą być rozegrane jako jedna część
i nie mogą być dzielone. Po rozpoczęciu każda z części (sesji), powinna zostać rozegrana bez przerw innych niż
konieczne dla przygotowania lodu lub odpoczynku Zawodników zgodnie z § 295 punkt 2.
ZGŁOSZENIA
2. a) Każdy Związek Członkowski ma prawo do zgłoszenia jednego (1) Zawodnika w każdej kategorii.
Jeśli Europejski Związek ma więcej niż jednego zawodnika wśród najlepszych 32 Zawodników z klasyfikacji
końcowej poprzednich Mistrzostw tego samego typu, na których zdobyli oni jeden lub więcej punktów finałowych,
ten Związek Członkowski może zgłosić dwóch (2) zawodników do danej kategorii.
Jeśli Europejski Związek ma więcej niż jednego zawodnika wśród najlepszej ósemki (8) z klasyfikacji końcowej
poprzednich Mistrzostw tego samego typu, ten Związek Członkowski może zgłosić trzech (3) zawodników do danej
kategorii.
Do startu w Mistrzostwach ISU niezbędne jest uzyskanie minimalnych czasów kwalifikacyjnych. Wymagane limity
czasowe, okres kwalifikacyjny, kategorie zawodów oraz inne warunki, które muszą być spełnione do uzyskania
czasów kwalifikacyjnych są ustalane przez Komitet Techniczny Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze i zostaną
ogłoszone w Komunikacie ISU. Związki Członkowskie ISU są odpowiedzialne za dostarczenie dowodów uzyskania
przez poszczególnych Zawodników zgłoszonych do Mistrzostw ISU najlepszych czasów kwalifikacyjnych. Jeśli
brakuje odpowiedniego potwierdzenia, to takie zgłoszenie nie będzie akceptowane.
l) W sezonie 2013 – 2014 jedynie 12 Europejskich Związków Członkowskich, sklasyfikowanych najwyżej w
specjalnej Klasyfikacji Sztafet w dwóch ostatnich Pucharach Świata, które były rozgrywane w Europie, może zostać
zgłoszonych do Sztafety Kobiet / Mężczyzn w odpowiedniej kategorii w biegach Sztafet.
Jeżeli drużyna gospodarza nie została sklasyfikowana pośród 12 najlepszych w Klasyfikacji Sztafet Pucharu Świata
to zajmie ona miejsce najniżej sklasyfikowanej w tym rankingu Drużyny. Jeśli któryś ze Związków Członkowskich
nie skorzysta z przyznanego prawa startu wtedy następny sklasyfikowany Związek zostanie zaproszony do wzięcia
udziału.
c) Każdy Związek może zgłosić nazwiska rezerwowych zgodnie z liczbą zwykłych zgłoszeń.
d) Związek Członkowski zgłaszający Sztafetę może zgłosić, co najwyżej 5 zawodników, którzy wystartują zarówno
w biegach indywidualnych jak i sztafecie.
e) Jeśli z powodu choroby zawodnik nie jest zdolny do startu na pierwszym dystansie Mistrzostw Europy, po tym
jak został oficjalnie zgłoszony Stewardowi Zawodników zgodnie z § 295, pkt. 4 f), to może on zostać zastąpiony
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innym zawodnikiem tego samego Związku Członkowskiego. Steward może zmienić zestawienia w biegach zgodnie
z procedurą rozstawiania określoną w § 296.
f) W przypadku wycofania się Zawodnika po tym jak został oficjalnie zgłoszony stewardowi zawodników zgodnie
z § 295 pkt. 4 f), dany Zawodnik nie może być dopuszczony do biegów indywidualnych tych Mistrzostw.
LOSOWANIE I PROCEDURA ROZSTAWIANIA
3. Patrz § 296
WARUNKI ZAWODÓW
4. a) Tylko ośmiu (8) najwyżej punktowanych łyżwiarzy oraz ci, którzy zajęli ex aequo ósme miejsce, na podstawie
Punktów Końcowych po poprzednich Finałach mają prawo startu w Super Finale na dystansie 3000 metrów.
b) Klasyfikacja finałowa (końcowa) odbywa się w oparciu o § 295, punkt 8.
c) Klasyfikacja dla każdego dystansu odbywa się w oparciu o § 295 punkt 6 i 7.
ZWYCIĘZCA(Y)
5. a) Zwycięzcą w wieloboju jest łyżwiarz, który po zakończeniu Mistrzostw został sklasyfikowany najwyżej w
rankingu końcowym Mistrzostw, zgodnie z § 295 pkt. 8. Zwycięzcą na dystansie 500/1000/1500/ jest zawodnik,
który jest zwycięzcą biegu finałowego A.
b) Zwycięską Drużyną w biegach Sztafet Mistrzostw Europy w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze jest drużyna
wygrywająca bieg finałowy A.
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F. ZAWODY PUCHARU ŚWIATA
§286
WARUNKI ZAWODÓW
1. Puchar Świata Kobiet i Mężczyzn jest organizowany, jako Zawody ISU za które odpowiedzialny jest Komitet
Techniczny Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze. Dodatkowe przepisy i szczegóły są ogłaszane przed każdym
sezonem w Komunikacie ISU.
2. a) W czasie sezonu odbywa się kilka edycji Pucharów Świata.
b) Puchary Świata, które będą Kwalifikacjami Olimpijskimi mogą mieć inny format.
3. Puchar Świata to seria Międzynarodowych Zawodów odbywających się w każdym sezonie, otwarta dla
Związków Członkowskich ISU, przy założeniu, iż:
- Zgłoszenia wpływają od co najmniej czterech (4) Związków Członkowskich ISU;
- Zawody odbywają się w/g przepisów zawartych w odpowiednich Komunikatach. Komitet Techniczny
Łyżwiarstwa Szybkiego na Torze Krótkim może w razie potrzeby wprowadzić modyfikacje do Komunikatu po
drugiej lub czwartej edycji Zawodów Pucharu Świata w sezonie.
- Nie dopuszcza się innych kategorii biegów podczas tych Zawodów.
- Każdy Związek Członkowski ISU może zgłosić liczbę Zawodników zgodną z Komunikatem Pucharu Świata, wśród
których są Zawodnicy biorący udział zarówno w biegach indywidualnych jak i sztafecie.
- Wszyscy wyznaczeni przez ISU Oficjele muszą być Oficjelami ISU.
Nazwiska wszystkich Asystentów Sędziego Głównego, Starterów oraz Stewardów Zawodników muszą być
umieszczone, co najmniej na Liście ISU Międzynarodowych Oficjeli i oznaczone znakiem „W" - Puchar Świata.
Na zawody Pucharu Świata będącymi Kwalifikacjami Olimpijskimi nazwiska wszystkich Asystentów Sędziego
Głównego, Starterów oraz Stewardów Zawodników wyznaczonych muszą być umieszczone na Liście Oficjeli ISU.
- Co najmniej trzech (3) z Oficjeli musi być z różnych Związków Członkowskich.
4. a) Klasyfikacja Sztafet z Pucharów Świata przesądza o uczestnictwie sztafet na Mistrzostwach Świata, patrz
§281 pkt. 2, a klasyfikacja drużyn z Pucharów Świata określa zgłoszenia do Drużynowych Mistrzostw Świata,
zgodnie z §282 pkt. 3.
Zgłaszając zawodników do Pucharu Świata, Związki Członkowskie potwierdzają tym samym uczestnictwo w
odpowiednich Mistrzostwach, jeśli tylko spełniają warunki kwalifikacji. Związek Członkowski może uchylić się od
tego prawa składając pisemne powiadomienie do Rady ISU i Komitetu Technicznego przed ostatnimi zawodami
Pucharu Świata w danym sezonie.
b) Podstawą do zgłoszeń dla biegów sztafetowych podczas Mistrzostw Europy jest odrębna Klasyfikacja
Sztafet, zgodna z §285 pkt. 2.b). Związek Członkowski, zgłaszając drużynę do biegu sztefetowego podczas
Pucharu Świata, rozgrywanego na terytorium europejskiego Związku Członkowskiego, potwierdza
jednocześnie chęć startu drużyny w biegu sztafetowym podczas Mistrzostwach Europy, jeśli zostaną
spełnione warunki kwalifikacji. Związek Członkowski może uchylić się od tego prawa, składając pisemne
powiadomienie do Rady ISU i Komitetu Technicznego przed ostatnimi zawodami Pucharu Świata w
danym sezonie rozgrywanymi na terenie Europy.
c) Zgodnie z Przepisami Ogólnymi, Rada ISU będzie karać Związki Członkowskie za niestosowanie się do tej zasady.
5. W programie każdych zawodów Pucharu Świata muszą znaleźć się następujące konkurencje:
- Biegi indywidualne: 500, 1000, 1500 m. Jeden z tych biegów będzie rozgrywany dwukrotnie.
- Sztafety:
3000 m Kobiet
5000 Mężczyzn
6. a) Związki Członkowskie dokonują zgłoszeń do zawodów, zgodnie z wymogami podanymi w odpowiednim
Komunikacie ISU.
b)Jeśli po tym, jak zgodnie, z § 295 pkt. 4 f) nazwiska zostały oficjalnie zgłoszone Stewardowi Zawodników,
zawodnik z powodu choroby lub kontuzji jest niezdolny do startu pierwszego dnia zawodów i/lub w pierwszym
biegu na dystansie, na jego miejsce można wstawić innego zawodnika tego samego Związku Członkowskiego.
Steward Zawodników może zmienić ustawienie biegów zgodnie z procedurą rozstawiania, patrz § 296.
c) W przypadkach wycofania się zawodnika po tym, jak nazwiska zostały oficjalnie zgłoszone Stewardowi
Zawodników zgodnie z § 295, pkt. 4 f), zawodnik ten nie może zostać zgłoszony ponownie.
7. Klasyfikacja na każdym Pucharze Świata:
a) Na każdym Pucharze Świata (zgodnie z §295 pkt. 6) obowiązuje następująca klasyfikacja:
- klasyfikacja na dystansie 500 m K/M
- Klasyfikacja na dystansie 1000 m K/M
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- Klasyfikacja na dystansie 1500 m K/M
- Klasyfikacja Sztafet K/M
- Klasyfikacja Drużynowa K/M
b) Klasyfikacja na dystansie 500, 1000, 1500 m i klasyfikacja sztafety odbywa się na podstawie Przepisów
dotyczących Klasyfikacji na Dystansach (patrz §295 pkt. 6).
c) Klasyfikacja Drużynowa jest obliczona po dodaniu dwóch najlepszych wyników z indywidualnych dystansów i
Sztafety. W Klasyfikacji Drużynowej sklasyfikowane zostaną tylko te drużyny, których Zawodnicy wzięli udział w
biegach indywidualnych i w Sztafecie. W przypadku remisu decyduje wynik Sztafety.
8. Klasyfikacja Pucharu Świata
a) - Klasyfikacja na Indywidualnym Dystansie;
- Klasyfikacja Pucharu Świata Sztafet (do kwalifikacji do Mistrzostw Świata Sztafet);
- Drużynowa Klasyfikacja Pucharu Świata.
b) Punktacja dla każdej z powyższych Klasyfikacji Pucharu Świata jest określona w Komunikacie ISU.
c) Punkty są przyznawane tylko, jeśli zawodnik znajduje się w rankingu po danym biegu. Oznacza to, że punktów
nie otrzymują zawodnik lub drużyna, która w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej zostanie ukarana, otrzyma żółtą lub
czerwoną kartkę albo też nie wystartuje lub nie ukończy biegu.
d) W przypadku remisu zawodnikowi/drużynie należy przyznać większą ilość punktów rankingowych.
e) W celu obliczenia klasyfikacji PŚ będzie branych pod uwagę kilka najlepszych wyników na danym dystansie w
sezonie ( patrz Komunikat Pucharu Świata).
f) w przypadku remisu w Klasyfikacji Pucharu Świata na Dystansach na 500, 1000, 1500 m lub Sztafety, o
ostatecznej kolejności zadecyduje najnowszy wynik (zgodnie z pkt. 8 e). Jeśli nadal będzie remis, kolejny najlepszy
wynik będzie decydował o kolejności w rankingu. Jeśli nadal będzie remis, wówczas zgodnie z par 8 wzięty
zostanie najlepszy czas ze wskazanych rezultatów.
g) W przypadku remisu w Drużynowej Klasyfikacji Pucharu Świata decydować będzie Klasyfikacja Pucharu Świata
Sztafet.
9. Światowa Lista Rankingowa:
a) W celu stworzenia pierwszej rundy kwalifikacyjnej na jakichkolwiek Zawodach ISU, zgodnie z §295 pkt. 9
zostanie stworzona Światowa Lista Rankingowa w oparciu o indywidualne dystanse i sztafetę:
- Światowa Lista Rankingowa na 500 m K/M;
- Światowa Lista Rankingowa na 1000 m K/M;
- Światowa Lista Rankingowa 1500 m K/M;
- Ogólna Światowa Lista Rankingowa K/M;
- Światowa Lista Rankingowa Sztafet K/M.
b) W celu ustalenia Światowej Listy Rankingowej, ilość rezultatów brana pod uwagę odpowiada ilości rozgrywania
danego dystansu w trakcie bieżącego sezonu. Punkty zdobyte na danym dystansie w trakcie takiej liczby zawodów
są dodawane, z odrzuceniem dwóch (2) najgorszych rezultatów.
c) W przypadku remisu na Światowej Liście Rankingowej, najbardziej aktualny rezultat ze wszystkich rozegranych
według kalendarza zawodów w sezonie (pkt. 9 b) zdecyduje o końcowej klasyfikacji Światowej List Rankingowej. W
przypadku, jeśli remis nadal istnieje, decydują kolejne wcześniejsze wyniki. W przypadku, kiedy remis wciąż
istnieje, decyduje najlepszy wynik czasowy spośród zestawu określonych wyników (pkt. 9b).
d) O kolejności na Ogólnej Światowej Liście Rankingowej decyduje najwyższy wynik spośród Światowych List
Rankingowych na dystansach 500, 1000 oraz 1500 m. W przypadku remisu, decyduje wyższa pozycja rankingowa
na jednej spośród pozostałych dwóch List Światowego Rankingu. Jeśli remis wciąż istnieje, po wzięciu pod uwagę
Światowych List Rankingowych na dystansach 500, 1000 i 1500 m, Steward Zawodów w procedurze losowania
decyduje o kolejności ustawienia Łyżwiarzy.
10. Te aktualne i określone zgodnie z powyższymi zasadami klasyfikacje z Pucharów Świata powinny być ogłaszane
przez Komitet Techniczny Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze za każdym razem, po otrzymaniu rezultatów
Pucharu Świata. Tworzenie Klasyfikacji Pucharów Świata rozpoczyna się przy każdym pierwszym Pucharze Świata
w sezonie i jest kontynuowane podczas kolejnych z serii Pucharu Świata. Zamknięcie Klasyfikacji następuje po
otrzymaniu wyników końcowych ostatnich zawodów Pucharu Świata.
G. ZAWODY
§ 287
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Globalne Zawody Klubów (Global Club Competition) będą organizowane co dwa lata, jako zawody za które
odpowiedzialny jest Komitet Techniczny Łyżwiarstwa Szybkiego na Torze Krótkim. Główną zasadą tych zawodów
jest jedna całkowita klasyfikacja klubowa tak, by zwycięzcą tych Zawodów mógł zostać jeden klub. Do udziału w
tych zawodach uprawniony jest każdy klub zrzeszony w jednym ze Związków Członkowskich.
Warunki zgłoszeń i rozgrywania tych zawodów wraz z dodatkowymi przepisami i szczegółami są opublikowane w
Obwieszczeniu.
H. OFICJELE I ICH OBOWIĄZKI
§ 288
PRZEDSTAWICIEL KOMITETU TECHNICZNEGO
1. Przedstawiciel Komitetu Technicznego Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze ma obowiązek przeprowadzić
co najmniej jedną konsultację i inspekcję w ciągu dwóch lat poprzedzających dane Zawody ISU. Przedstawiciel
Komitetu Technicznego Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze ma być obecny na Zawodach ISU i ma sprawdzić
wszystkie kwestie techniczne związane z warunkami, poprawnością i zasadami funkcjonowania wszystkich
urządzeń związanych z jazdą na lodzie używanych podczas Zawodów ISU. Dodatkowo w razie potrzeby jest
łącznikiem między Sędzią Głównym a organizatorami.
2. Przedstawiciel Komitetu Technicznego nie może być członkiem ani działaczem Związku Członkowskiego ISU
organizującego dane Zawody ISU.
3. Przedstawiciel Komitetu Technicznego nie może równocześnie pełnić funkcji Sędziego Głównego, Asystenta
Sędziego Głównego, Startera ani Stewarda Zawodników w tych samych Zawodach ISU, poza przypadkami
szczególnymi.
4. Przedstawiciel Komitetu Technicznego Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze lub jego Asystent musi być
obecny od rozpoczęcia oficjalnego treningu wszystkich Zawodników.
5. W trakcie zawodów Przedstawiciel Komitetu Technicznego Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze będzie
prowadzić dochodzenie w sprawie każdego uchybienia lub błędu w stosowaniu zasad przez Oficjeli i/lub
organizatorów.
6. Przedstawiciel Komitetu Technicznego Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze przedstawi Komitetowi
Technicznemu pisemny raport ze swoimi spostrzeżeniami.
7. Przewodniczący Komitetu Technicznego Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze ma obowiązek
przeprowadzić dochodzenie w przypadku każdego zaraportowanego uchybienia lub błędu.
§289
NOMINACJA I WYZNACZANIE SĘDZIÓW
NOMINACJA OFICJELI
1. a) Każdy Związek Członkowski może zgłosić Dyrektorowi Generalnemu ISU do 10 nazwisk osób z danej
organizacji, jako kandydatów do sprawowania funkcji Sędziego Głównego, Startera oraz Stewarda Zawodników na
Zawodach Międzynarodowych;
b) ·Kompletne zgłoszenia mogą być składane w danym roku w dowolnym czasie, jeśli na liście nie ma więcej niż 10
nazwisk z każdej kategorii;
c) Jeśli dana osoba jest zaaprobowana przez Komitet Techniczny Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze i
została umieszczona na Międzynarodowej Liście, nie wymaga ona już ponownych corocznych nominacji.
d) Usunięcie z Listy ISU lub Międzynarodowej Listy odbywa się wyłącznie w następujących przypadkach:
- nadesłanie przez Związek Członkowski pisemnej rezygnacji, podpisanej przez daną osobę, która ogłasza
przejście na emeryturę, lub
- Komitet Techniczny Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze usuwa osobę z listy w wyniku nałożonej na
nią kary lub otrzymania pisemnego żądania, z uzasadnieniem, od danego Związku Członkowskiego.
e) ·Sędzią Międzynarodowym ISU może zostać osoba, której doświadczenie w przeprowadzaniu zawodów oraz
wiedza zdobyta na szkoleniach prowadzonych zgodnie z Przepisami ISU są co najmniej takie, jak wymienione
poniżej. Związek Członkowski jest obowiązany sprawdzić deklarowane kwalifikacje i złożyć Komitetowi
Technicznemu Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze pisemne ich potwierdzenie.
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- Uczestniczenie w co najmniej dwóch (2) Mistrzostwach Narodowych na stanowisku, o jakie kandydat się
ubiega
- Zaliczenie co najmniej jednego Szkolenia Sędziów, zorganizowanego przez Związek Członkowski w ciągu
ostatnich 36 miesięcy.
f) Dla każdego Sędziego Międzynarodowego, potwierdzenie jego aktywności z poprzednich trzech (3) lat musi być
przedłożone co roku do Komitetu Technicznego Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze. W przypadku nie
spełnienia warunków Komitet Techniczny Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze ma prawo skreślić sędziego z
Listy.
2. Co do zasady Oficjele powinni być narodowości państwa, co Związek Członkowski, który przedstawia ich do
nominacji.
3. Jeśli sędzia jest innej narodowości, może zostać zatwierdzony wyłącznie po uzyskaniu zgody Związku
Członkowskiego państwa, którego jest obywatelem. Wówczas nazwisko tej osoby zostaje wpisane na listę
nominującego Związku Członkowskiego. Nominowany oficjel jest wliczany w liczbę sędziów nominującego go
Związku Członkowskiego.
4. Związki Członkowskie ISU powinny nominować na Sędziów Głównych, Starterów i Stewardów Zawodników
wyłącznie osoby doświadczone, odpowiedzialne i w pełni bezstronne, posiadające również wiedzę o zasadach
działania ISU oraz biegłą znajomość języka angielskiego.
5. a) Spośród wszystkich nominowanych Sędziów Głównych, Starterów i Stewardów Zawodników, Komitet
Techniczny powinien wybrać co najwyżej 25 osób, które będą pełnić funkcje Sędziów Głównych lub Asystentów
Sędziów Głównych, 25 osób, które będą pełnić funkcję Starterów i 25 osób, które będą pełnić funkcję Stewardów
Zawodników podczas Zawodów ISU i Zimowych Igrzysk Olimpijskich.
b) Na Liście Oficjeli ISU Komitet Techniczny Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze może oznaczać sędziów
znakiem „A" oznaczającym, że na Zawodach ISU mogą oni sprawować jedynie funkcje pomocnicze (asystentów).
c) ·Na Liście Międzynarodowej Oficjeli ISU Komitet Techniczny Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze może
oznaczać sędziów znakiem „W" oznaczającym, że mogą oni również sędziować na zawodach Pucharu Świata
(World Cup).
6. a) Aby uzyskać tytuł Sędziego Głównego ISU, Startera ISU, Stewarda Zawodników ISU, osoby z Listy
Międzynarodowej muszą spełnić co najmniej poniższe warunki:
- w ciągu ostatnich 36 miesięcy na Zawodach Międzynarodowych pełnić co najmniej dwukrotnie funkcję,
na jaką został nominowany;
- uzyskać satysfakcjonujące opinie od Sędziów na tych Zawodach Międzynarodowych;
- w ostatnich 36 miesiącach brać udział w szkoleniu ISU dla Sędziów Międzynarodowych;
- w przypadku Sędziów Głównych: w ciągu ostatnich 36 miesięcy zdać odpowiedni egzamin;
- przed umieszczeniem na Liście Oficjeli ISU muszą się znajdować co najmniej 2 lata na odpowiedniej
Międzynarodowej Liście Oficjeli z adnotacją „W”.
b) ·Aby zachować tytuł Oficjela ISU, dana osoba musi dla utrzymania niezbędnych kwalifikacji:
- uczestniczyć w Szkoleniu Oficjeli ISU, organizowanym przez Komitet Techniczny Łyżwiarstwa Szybkiego na
Krótkim Torze na 90-120 dni po każdym Kongresie;
- przedstawiać Komitetowi Technicznemu Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze raporty po każdych
zawodach, na których była Sędzią Głównym;
- brać udział w kursie dla Sędziów Międzynarodowych w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
- zdać wymagany egzamin w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
c) Osoba, która osiągnęła wiek 70 lat (od 1 lipca następującego po osiągnięciu tego wieku) nie może być Sędzią
Głównym, Starterem, Stewardem Zawodników na Zawodach ISU i Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Limit
wiekowy zostanie wprowadzony 1 lipca 2012.
d) ·Pełna lista Sędziów Głównych Starterów i Stewardów Zawodników zaaprobowana przez Komitet Techniczny
Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze będzie przedstawiona Związkom Członkowskim ISU przez Dyrektora
Generalnego ISU do 1 sierpnia każdego roku.
WYZNACZANIE OFICJELI
7. a) - Na Zimowe Igrzyska Olimpijskie Oficjele są wyznaczani zgodnie z §126 pkt. 7, 8, 9 natomiast na
Mistrzostwa ISU na podstawia §126 pkt. 4.
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- Sędzia Główny, co najmniej jeden a jeśli to możliwe kilku lub wszyscy Asystenci Sędziego Głównego, Starterzy i
jeden Steward Zawodników, są wyznaczani do obsługi każdego z Pucharów Świata przez Prezydenta;
b) Wyznaczeni Oficjele muszą być zaproszeni do udziału w zawodach przez Związek Członkowski organizujący
zawody nie później niż 60 dniu przed rozpoczęciem danych Zawodów;
c) Co najmniej trzech kwalifikowanych z wyznaczonych Oficjeli powinno być z innych Związków Członkowskich niż
Związek Członkowski gospodarzy zawodów;
d) Podczas Zawodów ISU co najwyżej czterech Oficjeli (Sędziowie Główni, Starterzy i Stewardzi zawodników) może
być z tego samego kraju. W każdej kategorii nie więcej niż połowa Oficjeli może być z tego samego kraju.
e) Wszyscy Oficjele niezbędni do obsługi Zawodów ISU i ZIO (oprócz Przedstawiciela Komitetu Technicznego
Łyżwiarstwa Szybkiego na Torze Krótkim i Delegata Technicznego) jeśli nie są wyznaczeni przez Prezydenta będą
wyznaczeni przez Związek Członkowski organizujący zawody.
f) Każdy z Oficjeli ISU, który jest wyznaczony lub zaproszony na więcej niż trzy Zawody ISU w sezonie muszą
poinformować Sekretariat ISU i prosić o zgodę.
g) Wszyscy Sędziowie Główni, Starterzy i Stewardzi Zawodników obsługujący Zawody ISU oraz ZIO muszą być
wyznaczani z aktualnej Listy Oficjeli ISU.
8. Wszystkie działania Oficjeli będą kontrolowane przez Komitet Techniczny Łyżwiarstwa Szybkiego na Torze
Krótkim. W przypadku złamania przepisów lub niestosowania się do nich, Oficjel zostanie poddany systemowi
sankcji i kar. Patrz odpowiedni Komunikat ISU.
§ 290
NIEZBĘDNI OFICJELE
a) Na Zawodach ISU i Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, gdzie będzie używany Video replay zaakceptowany
przez ISU, Prezydent mianuje następujących Oficjeli zgodnie z §289 pkt. 7: Sędziego Głównego, 2 Asystentów
Sędziego Głównego, Asystenta Sędziego Głównego Video, Startera do każdej kategorii, Stewarda(ów)
Zawodników. Oficjele mianowani przez organizatora to: Asystent Stewarda Zawodników, Steward w Heat Boksie,
Sędzia Foto Finiszu, Liczący Okrążenia, Kontrolujący Okrążenia, Spiker, Stewardzi Toru;
b) Na Zawodach ISU gdzie nie będzie używany Video replay zaakceptowany przez ISU, Prezydent mianuje
następujących Oficjeli zgodnie z §289 pkt. 7: Sędziego Głównego, 4 Asystentów Sędziego Głównego, Startera do
każdej kategorii, Stewarda Zawodników. Oficjele mianowani przez organizatora to: Steward Zawodników,
Steward w Heat Boksie, Sędzia Foto Finiszu, Liczący Okrążenia, Kontrolujący Okrążenia, Spiker, Stewardzi Toru;
c) Na Zawody Międzynarodowe z pomiarem Foto Finisz organizator mianuje następujących Oficjeli: Sędziego
Głównego, 4 Asystentów Sędziego Głównego, Startera(ów), Stewarda Zawodników, Asystent Stewarda
Zawodników, Stewarda Heat Boksu, Sędziego Foto Finiszu, Liczącego Okrążenia, Notującego Okrążenia, Spikera,
Stewarda Toru;
d) Na Zawody Międzynarodowe bez pomiaru Foto Finisz organizator mianuje: Sędziego Głównego, 4 Asystentów
Sędziego Głównego, Startera(ów), Stewarda(ów) Zawodników, Asystenta Stewarda Zawodników, Stewarda Heat
Boksu, Szefa Sędziów na linii mety, Sędziów na mecie, Sędziego Foto Finiszu, Liczącego Okrążenia, Notującego
Okrążenia, Spikera, Stewarda Toru.

2.

PERSONEL MEDYCZNY
Podczas zawodów należy zapewnić obecność Lekarza oraz pierwszej pomocy.

SĘDZIA GŁÓWNY
3. Sędzia Główny jest na torze władzą wykonawczą. Ma głos decydujący we wszystkich sprawach spornych i
przypadkach naruszenia przepisów, których skutkiem jest może być kara. Jego decyzja jest ostateczna (w sprawie
protestów i odwołań patrz §§123 i 124).
4. Sędzia Główny jest odpowiedzialny za:
a) Wraz ze Stewardem Zawodników i przedstawicielem Komitetu Technicznego odpowiada za zatwierdzenie
programu i ustalenia procedury kwalifikacyjnej;
b) Doglądanie przestrzegania wszystkich mających zastosowanie przepisów na prowadzonych przez niego
zawodach;
c) W trakcie Mistrzostw ISU podawanie informacji dotyczących przygotowania lodu (patrz Memorandum);
d) Złożenie w ciągu 30 dni w Komitecie Technicznym Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze raportu o przebiegu
sędziowania zawodów w formie Raportu Zawodów ISU lub Raportu Zawodów Międzynarodowych;
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e) Przeprowadzenie spotkania podsumowującego zawodów ze wszystkimi głównymi oficjelami w celu oceny
wszystkich decyzji i działań.
5. Sędzia Główny ma prawo do:
a) Wprowadzania zmian w programie w porozumieniu z reprezentantem ISU oraz Przedstawicielem Komitetu
Technicznego jeśli nie kolidują z Przepisami;
b) Decydowania, czy stan lodowiska pozwala na przeprowadzenie Zawodów;
c) Akceptacji, za zgodą organizującego Związku Członkowskiego lub Stowarzyszonego Klubu, innego
lodowiska do przeprowadzenia zawodów;
d) Wykluczania z zawodów Łyżwiarzy, trenerów, kierowników ekip lub innych oficjeli drużyn jeśli okaże się to
konieczne;
e) Usunięcia Startera, Stewarda Zawodników lub innego sędziego;
f) Zawieszenia zawodów na czas potrzebny do przywrócenia porządku w przypadku, gdy publiczność przerywa lub
zakłóca ich przebieg.
g) Delegowaniu obowiązków Sędziego Głównego innym Oficjelom aby mogli asystować mu w przeprowadzaniu
jego zadań;
h) Dopuszczenia Łyżwiarza, który był na miejscu kwalifikującym go do następnego biegu, jeśli uważa, że łyżwiarz
nie został zakwalifikowany z powodu:
- wykroczenia skutkującego karą;
- innego powodu, niezależnego bezpośrednio ani pośrednio od działań danego Zawodnika.
Sędzia Główny podejmuje tego typu decyzje wyłącznie według własnego uznania;
i) Sędzia Główny przed podjęciem decyzji ma on prawo do przejrzenia zapisu Powtórki Video na pełnej szybkości,
w zwolnionym tempie lub nieruchomych zdjęć, z wyjątkiem zagadnień dotyczących procedury startu. Jeśli Sędzia
Główny zdecyduje się na skorzystanie z systemu Potwórki Video ze względu na możliwe przewinienie oraz
zostanie ogłoszona kara, wówczas nagranie dotyczące tego przewinienia będzie również pokazane na głównym
ekranie na obiekcie (jeśli istnieje taka techniczna możliwość).
6. Sędzia Główny ma głos rozstrzygający w sprawach:
a) Wszystkich zgłoszonych protestów oraz sporów, z wyjątkiem tych dotyczących startu (§298), kolejności biegów
(§296) i kolejności na mecie (pkt. 12 i 13).
Protesty muszą być złożone bezpośrednio do Sędziego Głównego. Wszystkie dyskusje dotyczące protestu będą
przeprowadzone na osobności. Będą stosowane wszystkie stosowne punkty § 123;
b) Dotyczących przekroczenia Regulaminu i Konstytucji ISU, nawet w przypadku gdy protest nie został złożony.
c) Sędzia Główny decyduje, czy w sztafetach dotknięcie było „oczywiste" i z tego powodu powinien on sam wraz z
Asystentem, obserwować wszystkie zmiany sztafety.
ASYSTENT SĘDZIEGO GŁÓWNEGO
7. a) Asystent Sędziego Głównego, wyznaczony przez Prezydenta jako Pierwszy Asystent, zastępuje Sędziego
Głównego w przypadku jego choroby lub kontuzji, powodującej niemożność pełnienia przez niego obowiązków;
b) Asystenci Sędziego Głównego powinni wypełniać wszystkie obowiązki wskazane im przez Sędziego Głównego;
c) ·Asystenci Sędziego Głównego muszą notować wszystkie swoje obserwacje i są zobowiązani do przedstawiania
ich Sędziemu Głównemu natychmiast po zakończeniu kolejnej rundy kwalifikacyjnej.
ASYSTENT SĘDZIEGO GŁÓWNEGO VIDEO
8. a) Powinien znajdować się po za lodowiskiem blisko Operatora Video;
b) Powinien wypełniać wszystkie obowiązki i zadania wskazane mu przez Sędziego Głównego;
c) Powinien śledzić nagrania video podczas biegu oraz przekazywać swoje uwagi Sędziemu Głównemu;
d) Musi notować wszystkie swoje obserwacje i są zobowiązani do przedstawiania ich Sędziemu Głównemu
natychmiast po zakończeniu kolejnej rundy kwalifikacyjnej.
STARTER
9. a) Na Mistrzostwach ISU oraz ZIO jeden Starter powinien być mianowany dla każdej kategorii. Zmiany mogą być
dokonywane jedynie przez Sędziego Głównego po konsultacji z Przedstawicielem Komitetu Technicznego lub
Delegatem Technicznym;
b) Starter rozstrzyga wszystkie spory odnoszące się do startu. Komendy startowe podaje po angielsku;
c) Starter powinien zająć taką pozycję, aby widzieć wszystkich zawodników startujących w biegu;
d) W sztafetach, po otrzymaniu informacji od Sędziego Liczącego Okrążenia, Starter wystrzałem z pistoletu
zawiadamia o ostatnich trzech okrążeniach;
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e) W razie falstartu Starter może upoważnić Asystenta Startera do przywoływania Zawodników.
STEWARD ZAWODNIKÓW
10. a) Steward Zawodników jest odpowiedzialny za koordynację spraw administracyjnych i powinien stosować się
całkowicie do §296;
b) · Sprawdza status amatora Oficjeli i Zawodników;
c) Na podstawie rezultatów ostatniego biegu Steward Zawodników ustala, zgodnie z oficjalnym programem, który
Zawodnik może brać udział w następnej rundzie kwalifikacyjnej;
d) ·Steward Zawodników przygotowuje skład biegów dla każdej z rund kwalifikacyjnych i losuje kolejność biegów;
e) ·Steward Zawodników informuje Zawodników o ich wynikach i zakwalifikowaniu do następnego biegu, w
którym mają startować.
STEWARD HEAT BOKSU
11. a) Steward Heat Boksu pracuje w przeznaczonym dla niego obszarze strefy wejścia na tor zwanym Heat
Boksem;
b) Stewarda Heat Boksu wywołuje nazwiska mających brać udział w kolejnym biegu;
c) Zawodnicy zgłaszają się do Stewarda Heat Boksu przed startem każdego biegu on jest odpowiedzialny za
sprawdzenie, czy wszyscy Łyżwiarze mają odpowiednie stroje i numery startowe §291.
d) Steward Heat Boksu pełniący tę funkcję podczas zawodów ISU, musi być osobą notowaną na Liście Sędziów
ISU wskazanych na zawody międzynarodowe.
SĘDZIA FOTO FINISZ
12. a) Zadaniem Sędziego Foto Finisz jest odczytanie ze zarejestrowanej kolejności zawodników na mecie. Ma on
podać Stewardowi Zawodników lub elektronicznemu urządzeniu rejestrującemu kolejność w każdym wyścigu
kolejność wyników zawodników na mecie oraz czas każdego z Zawodników. Te wyniki zostają uznane za oficjalne.
Sędzią Foto Finisz może być osoba obsługująca urządzenie foto finiszu opisane w §280 pkt. 6;
b) W Zawodach Międzynarodowych foto finisz może być używany do określania miejsc wszystkich Zawodników
na mecie;
c) Foto finisz to urządzenie rejestrujące kolejność zawodników na mecie w taki sposób, że wyniki są gotowe do
odczytania bezpośrednio po zakończeniu danego biegu. System ten ma dostarczyć wyraźne i ostre zdjęcie finiszu
każdego biegu;
d) Jeśli foto finisz może pokazywać czas finiszu na fotografii końcowej, wtedy czas ten jest uznawany za oficjalny;
e) Jeśli niemożliwe jest rejestrowanie czasów przy pomocy foto finiszu, to należy użyć elektronicznych urządzeń
pomiaru czasu wszystkich Zawodników, zgodnie z §251.
PRZEWODNICZĄCY SĘDZIÓW NA MECIE I SĘDZIOWIE METY
13. Na Zawodach Międzynarodowych rozgrywanych bez użycia sprzętu foto finisz:
a) Oficjalna kolejność na mecie jest ustalana przez Przewodniczącego Sędziów na Mecie;
b) Ma być rejestrowana kolejność wszystkich zawodników kończących bieg;
c) Przewodniczący Sędziów na Mecie wyznacza Sędziów Mety odpowiedzialnych za ustalenie kolejności
pozostałych zawodników, bowiem on sam rejestruje tylko pierwszego zawodnika na mecie;
d) Powinno być czterech Sędziów Mety: Sędzia nr 1 ustala miejsca 1 i 2 Zawodnika, Sędzia nr 2 miejsca 2 i 3
Zawodnika, Sędzia nr 3 miejsca 3 i 4, Sędzia nr 4 miejsca 4 i 5 Zawodnika;
e) W przypadku biegu, w którym bierze udział sześciu lub więcej łyżwiarzy, Starter lub jego Asystent mają działać
jako Sędziowie Mety nr 5 i rejestrować wyłącznie 6 miejsce;
f) W biegu na 3000 metrów i sztafetach Sędziowie Mety zostaną przypisani Zawodnikowi lub Drużynie i mają
zapisywać liczbę okrążeń i miejsce na mecie.
PRZEWODNICZĄCY MIEZRĄCYCH CZAS I MIERZĄCY CZAS
14. Zawody Międzynarodowe rozgrywane bez użycia sprzętu foto finisz:
a) Przewodniczący Mierzących Czas jest odpowiedzialny za zapisanie wszystkich czasów i powinien stosować się
do wszystkich punktów §247 i 250 odnoszących się do Łyżwiarstwa Szybkiego na Torze Krótkim;
b) Przewodniczący Mierzących Czas ma upewnić się, że on i Mierzący Czas są rozmieszczeni poza taflą lodowiska
i w pobliżu linii mety tak, aby móc zarejestrować dokładny czas zawodników;
c) Jeśli używane są zegarki elektroniczne, czas ma być zapisywany w setnych sekundy;
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d) Przewodniczący Mierzących Czas odczytuje czas z każdego zegarka, zapisuje wyniki i ogłasza czas oficjalny.
Ostrzega pozostałych sędziów, aby nie kasowali zapisów zegarków bez jego pozwolenia;
e) Wymagane jest minimum dwóch Mierzących Czas oraz jeden rezerwowy do zarejestrowania pierwszego i
drugiego miejsca, oraz jeden Mierzący Czas trzeciej pozycji;
f) Przed zawodami zegarki będą testowane zgodnie ze standardową procedurą;
g) Mierzący Czas nie mogą kasować zapisów swoich zegarków dopóki Przewodniczący Mierzących Czas im na to
nie pozwoli;
h) Mierzący Czas nie powinni ogłaszać czasów, ale na żądanie Przewodniczącego Mierzących Czas mają okazać
swoje zegarki.
SĘDZIA LICZĄCY OKRĄŻENIA
15. a) Sędzia Liczący Okrążenia cały czas w sposób widoczny pokazuje ile jeszcze okrążeń ma do przejechania
prowadzący w biegu Łyżwiarz i odwraca tablicę okrążeń za każdym razem, gdy mija go prowadzący zawodnik;
b) Przed rozpoczęciem się ostatniego okrążenia Sędzia Liczący Okrążenia daje sygnał dzwonkiem;
c) W Sztafetach Sędzia Liczący Okrążenia powiadomi Startera o tym że zawodnikom pozostały do zakończenia
biegu 3 okrążenia;
d) W Sztafetach powinien być osobny Sędzia Liczący Okrążenia dla każdej drużyny.
SĘDZIA NOTUJĄCY OKRĄŻENIA
16. a) Sędzia Notujący Okrążenia po każdym okrążeniu zapisuje czas prowadzącego Łyżwiarza, z dokładnością do
co najmniej jednej sekundy. Ma również cały czas kontrolować Sędziego Liczącego Okrążenia.
b) Zajmuje miejsce poza lodowiskiem, ale w pobliżu Sędziego Liczącego Okrążenia.
SPIKER
17. Spiker dokładnie informuje widzów o sytuacji na torze. Na żądanie Sędziego Głównego ma też przekazywać
decyzje dotyczące kar precyzując, w którym momencie i jakiego rodzaju wykroczenie popełnił dany Zawodnik(cy).
Spiker ma również zapewnić aby wszyscy Oficjele, Kierownicy Zespołów, Trenerzy i Zawodnicy są w pełni
poinformowani publicznie ogłaszanymi komunikatami o szczegółach dotyczących zawodów. Wszystkie
komunikaty są w języku angielskim. Jeśli ma to zastosowanie, można ogłaszać komunikaty również w drugim
języku.
STEWARDZI TORU
18. Minimum dwóch Stewardów Tor ma pracować na każdym końcu toru.. Muszą być doświadczonymi
łyżwiarzami oraz znać język angielski jak również znać przepisy Łyżwiarstwa Szybkiego na Torze Krótkim. Jeśli to
możliwe Stewardzi Toru powinni być umieszczeni tak, by nie przeszkadzać Zawodnikom ani Sędziom, ale by mogli
szybko rozmieścić brakujące klocki.
OFICJELE NA LODZIE
19. a) Podczas trwania biegu, na lodzie mogą znajdować się tylko Sędzia Główny, Asystenci
Sędziego
Głównego i Stewardzi Toru;
b) Sędziowie przebywający w trakcie zawodów na lodzie muszą być odpowiednio ubrani i być na łyżwach;
c) Inni Oficjele mogą podczas trwania biegu znajdować się na lodzie tylko za pozwoleniem Sędziego Głównego w
celu np. obsługi sprzętu jeśli to niezbędne;
d) Na Zawodach ISU i Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, Sędzia Główny i jego Asystenci mogą porozumiewać się
za pomocą sprzętu radiowego, jeśli został on zabezpieczony przed ingerencją osób trzecich.
§ 291
WYPOSAŻENIE ŁYŻWIARZY
1. Każdy zawodnik ma być wyposażony w:
a) Bezpieczny kask zgodny z aktualnymi wymogami ASTM (American Society for Testing and Materials) dla
Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze. Kask o regularnym kształcie, bez wystających elementów.
b) Rękawice pięcio- lub jednopalczaste.
c) Ochraniacze na golenie.
d) Kombinezony z długimi rękawami i nogawkami.
e) Twarde lub miękkie wyściełane ochraniacze na kolana.
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f) Wszystkie łyżwy mają mieć zamknięte rurki i końce ostrzy zaokrąglone z minimalnym promieniem 10 mm.
Ostrza mają być przytwierdzone do buta w co najmniej dwóch miejscach bez ruchomych części.
g) Ochraniacz szyi.
2. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa Łyżwiarzy, każdy Łyżwiarz jest osobiście odpowiedzialny
za to, by jego ekwipunek był zgodny z najwyższymi wymogami bezpieczeństwa.
3. Dalsze szczegółowe doprecyzowania dotyczące wyposażenia opisanego w punkcie 1, włączając w to egzekucję
powszechnie uznanego standardu, mogą być wydane przez ISU i wówczas będą ogłoszone w Komunikacie ISU lub
Liście Obiegowym ISU.
Dotyczy to jedynie Zawodów ISU i Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Użycie sprzętu odpowiadającego powyższym
wymaganiom jest również zalecane podczas Zawodów Międzynarodowych.
4. Steward Heat Boksu w boksie zawodników powinien określić, czy Łyżwiarz zastosował się do przepisów
bezpieczeństwa i czy może wziąć udział w biegu. Łyżwiarze których wyposażenie nie spełnia powyżej określonych
wymogów zostaną wykluczeni z biegu.
5. Łyżwiarz, który zdjął sprzęt łyżwiarski przed zakończeniem biegu, zostanie ukarany. Nieumyślna utrata sprzętu
np. w skutek upadku zawodnika nie powoduje ukarania łyżwiarza.
6. Podczas biegu zawodnik nie może używać żadnego sprzętu technicznego w celu komunikacji z innymi
osobami lub innymi źródłami. W przypadku naruszenia przepisu zawodnik zostanie ukarany.
7. Jedynie za zgodą ISU na Zawodach ISU może być stosowany system w oparciu o nadajnik lub podobne
wyposażenie, noszone przez łyżwiarzy w celu rejestracji informacji dla oficjeli, publiczności i mediów. Sprzęt musi
być noszony zgodnie z instrukcją. Odstępstwo od zaleceń skutkuje karą.
§ 292
REKORDY ŚWIATA
a)
Rekordy Świata będą odnotowywane przez ISU. Rada ISU za Rekordy Świata uzna jedynie te wyniki,
które zostały ustanowione na Zawodach ISU (Mistrzostwach ISU, Pucharach Świata lub innych zawodach
oznaczonych przez ISU jako zawody „ISU”) jak również na ZIO na następujących dystansach:
- Kobiet na dystansach 500, 1000, 1500 i 3000 metrów;
- Mężczyzn na dystansach 500, 1000, 1500 i 3000 metrów;
- Juniorek na dystansach 500, 1000 i 1500 metrów;
- Juniorów na dystansach 500, 1000 i 1500 metrów;
- Sztafety Kobiet na dystansie 3000 metrów;
- Sztafety Mężczyzn na dystansie 3000 i 5000 metrów;
b) Rekordy Świata będą zapisywane w tysięcznych sekundy, jeśli zostały zachowane następujące warunki:
- jest to oficjalnie zatwierdzony tor ISU, patrz §280 pkt. 1;
- jeśli zastosowany został pomiar czasu foto finiszu i/lub elektroniczny pomiaru czasu, udokumentowany
oryginalnymi zapisami z odpowiednich urządzeń;
- Sędzia Główny i Starter są sędziami ISU.
- czasy okrążeń były właściwie mierzone na dystansie 1500 metrów lub dłuższym;
- dystanse i czas ich rozgrywania zgadzały się z Obwieszczeniem;
- dostępny jest oryginalny Protokół ISU dotyczący zawodów, włącznie z certyfikatami zegarków oraz toru i
programem zawodów;
c) Rekordy Świata Juniorów będą uznawane tylko wtedy, gdy czasy zostały ustalone na zawodach dostępnych
wyłącznie dla Juniorów;
d) Każdy zawodnik ustanawiający Rekord Świata musi być w czasie zawodów poddany testowi na doping w dniu
ustanowienia rekordu I, aby Rekord Świata był uznany, wynik testu musi być negatywny;
e) Jeśli Rekord Świata jest pobity więcej niż raz w czasie rozgrywania jednego dystansu, za nowy rekord należy
uznać najlepszy z uzyskanych czasów;
f) Każdy zawodnik osiągający czas równy obecnemu rekordowi powinien być wpisany na listę rekordów;
g) ·Za pobicie lub wyrównanie dowolnego rekordu ISU wydaje zawodnikowi dyplom;
h) Wszystkie odnośne dokumenty muszą być przedstawione Dyrektorowi Generalnemu przez Komitet
Organizacyjny w ciągu 30 dni po zawodach.
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§ 293 Zarezerwowany dla ewentualnych późniejszych ustaleń w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze.
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IV. PRZEPISY TECHNICZNE ŁYŻWAIRSTWA SZYBKIEGO NA TORZE KRÓTKIM
A. BIEGI
§ 294
RODZAJE BIEGÓW
1. Na zawody w Łyżwiarstwie Szybkim na Torze Krótkim składają się wyścigi ze startu zbiorowego:
a. Indywidualne
b. Sztafety
3.Na każdym dystansie awans od pierwszej rundy przedbiegów do finału będzie się odbywał poprzez eliminacje.
3. Do rozegrania Biegów Rankingowych podczas Mistrzostw ISU oraz podczas Zawodów Międzynarodowych może
być użyty system awansów Wszystkich Finałów, w którym wszyscy łyżwiarze zostaną zakwalifikowani do biegów
finałowych na różnego poziomu.

B. DEFINICJE
§ 295
WARUNKI OGÓLNE
1. a) Bieg: patrz Konstytucja ISU Art. 38.
b) Rundy Kwalifikacyjne: patrz Konstytucja ISU Art. 38
c) Zawody: patrz Konstytucja Art. 38.
d) Trener/ Kierownik zespołu/ osoba asystująca: posiadające status amatora osoby wyznaczone przez
odpowiedni Związek Członkowski ISU w celu opieki i reprezentacji jego Zawodników/Drużyn.
e) „Obszar gry” podczas zawodów w Łyżwiarstwie Szybkim na Torze Krótkim obejmuje powierzchnię lodu, jej
bezpośrednie otoczenie, Heat boks, boks trenerów, obszar dostępny jedynie dla Oficjeli jak również inne podobnie
określone obszary.
f) Podczas każdej rundy kwalifikacyjnej, w wyznaczonej strefie dla trenerów, może znajdować się tylko jedna
osoba towarzysząca każdemu zawodnikowi.
PROGRAM
2. a) Biegi indywidualne odbywają się na dystansach 500, 1000, 1500 i 3000 metrów.
b) Krótkie dystanse: 500 i 1000 m;
Długie dystanse: 1500 i 3000 m;
c) Sztafety będą rozgrywane na dystansach:
Kobiety: 3000 m
Mężczyźni: 5000 m
Na zawodach międzynarodowych, sztafety mężczyzn mogą być rozgrywane również na dystansach powyżej 3000
metrów.
d) W zależności od liczby rund eliminacyjnych będą one nosiły następujące nazwy:
1: Finał
2: biegi eliminacyjne, Finał
3: biegi eliminacyjne, Półfinał, Finał
4: biegi eliminacyjne, Ćwierćfinał, Półfinał, Finał
5: biegi przedeliminacyjne, biegi eliminacyjne, Ćwierćfinał, Półfinał, Finał
6: biegi przedeliminacyjne, biegi eliminacyjne, biegi, 1/8 (jedna ósma) finału, Ćwierć Finał, Półfinał, Finał
e) W biegach Półfinałowym i Finałowym na dystansie 500 i 1000 metrów, oraz w biegach Ćwierćfinałowych na
dystansie 500 m może uczestniczyć najwyżej czterech (4) łyżwiarzy. W biegach Półfinałowym i Finałowym na
dystansie 1500 metrów może uczestniczyć do sześciu (6) łyżwiarzy. Wyjątki określono w §290 pkt. 5. Przepisy dla
Super Finału na dystansie 3000 metrów określone są w §281 pkt. 4 i §285 pkt. 4. Dla Super Finału na dystansie
1500 metrów patrz §283 pkt. 4. Te Super Finały nie są biegami medalowymi.
f) Zwycięzcy biegów i Zawodnicy zajmujący drugie miejsca w biegach przechodzą do następnej rundy. W razie
nieparzystej liczby zakwalifikowanych zawodników mogą być dodani najszybsi z trzeciego miejsca. W Pucharach
Świata zawodnicy mogą kwalifikować się również w procesie repasażu.
g) Do biegów Finałowych A i B, łyżwiarz kwalifikują się z Półfinałów, zgodnie z §295 pkt. 2.f) .
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h) Finał B, w którym miałoby wystartować dwóch lub mniej łyżwiarzy/drużyny sztafetowe, nie będzie rozgrywany
a zakwalifikowanym łyżwiarzom/drużynom sztafetowym będą przynane pierwsze miejsca w tym biegu.
i) W zależności od liczby zgłoszeń do zawodów Pucharu Świata jest również możliwe że w biegach
kwalifikacyjnych i repasażach jedynie zwycięzcy będą kwalifikować się do udziału w kolejnych rundach. W razie
nieparzystej liczby zakwalifikowanych zawodników mogą być dodani najszybsi z drugiego miejsca.
j) W zawodach Pucharu Świata gospodarz zawodów może zgłosić jednego (1) zawodnika na każdy z dystansów
indywidualnych w każdej z kategorii, jeśli zostanie to zaakceptowane przez Komitet Techniczny, za wyjątkiem
zawodów które równocześnie są wyznaczone jako Kwalifikacje Olimpijskie.
k) Na Pucharze Świata: do Finałów A i B Zawodnicy kwalifikują się z Półfinałów na podstawie §295 pkt. 2.f).
l) Na Pucharze Świata: Finał B z dwoma lub mniej zawodnikami nie będzie rozgrywany a zakwalifikowanym
Łyżwiarzom zostaną przypisane najlepsze czasy na mecie w biegach dotychczas rozegranych na tym dystansie.
k) Zawodnikom należy zapewnić co najmniej 20 minut odpoczynku między kolejnymi biegami.
l) Jeśli klocki do wyznaczania torów nie zostaną umieszczone na właściwych miejscach, wówczas czas z danego
biegu nie powinien być rejestrowany. W przypadku kwalifikacji, w której najlepsze trzecie czasy kwalifikują się do
kolejnej rundy biegów, zawodnik z biegu, gdzie nie zarejestrowano czasu będzie awansowany, oraz planowana
liczba zawodników z trzecich miejsc z najlepszymi czasami będzie zakwalifikowana z pozostałych biegów.
OBWIESZCZENIA
3. a) Dla Obwieszczenia Mistrzostw ISU zobacz §129, Obwieszczenia Zawodów Międzynarodowych zobacz §110,
dla Zimowych Igrzysk Olimpijskich zobacz §126. Obwieszczenie powinno zawierać informacje dodatkowe: patrz §
112;
b) Warunki rozgrywania zawodów powinny być ogłoszone w opublikowanym programie.
ZGŁOSZENIA
4. a) Zgłoszenia do Zawodów ISU należy składać wyłącznie za pośrednictwem właściwego Związku
Członkowskiego;
b) ZGŁOSZENIA: Co najmniej na sześć tygodni przed pierwszym dniem danych Zawodów należy podać liczbę
zgłaszanych Zawodników, rezerwowych, trenerów oraz kierowników zespołów. Również na sześć tygodni przed
rozpoczęciem danych Zawodów ISU należy osobno podać liczbę dodatkowych osób podróżujących z zespołem.
Oczekuje się, że Związki Członkowskie podadzą taką liczbę zawodników, jaką mają zamiar faktycznie wysłać na
dane Zawody ISU.
c) ZGŁOSZENIA OSTATECZNE: najpóźniej na pięć dni przed pierwszym startem danych Zawodów ISU poniższe
informacje muszą zostać przekazane do komitetu organizacyjnego
Nazwiska Zawodników i rezerwowych w każdej kategorii wraz z ich Międzynarodowym Numerem
Rejestracyjnym;
- Nazwiska zawodników do biegów indywidualnych, jeśli ma to zastosowanie;
- Potwierdzenie udziału sztafety, jeśli ma to zastosowanie;
d) Informacja o terminach i godzinach przyjazdu oraz wyjazdu zawodników oraz osób towarzyszących powinna
być dołączona do Ostatecznych Zgłoszeń;
e) Zgłoszeń po terminie dotyczy §115 pkt. 6 Przepisów Ogólnych;
f) Nazwiska Zawodników do każdego z indywidualnych dystansów, jeśli ma to zastosowanie, mają zostać podane
Stewardowi Zawodników najpóźniej o godz. 18: 00 na dwa dni przed pierwszym biegiem tych Zawodów;
g) Lista z Rozstawieniem zawodników w kolejności Rankingu, zawierająca informację o najlepszych czasach (patrz
§286 pkt. 9a), b) i c) lub Wyniki Losowania (patrz §286 pkt. 9d), musi być opublikowana najpóźniej do godziny
15:00 w dniu poprzedzającym start w pierwszym biegu zawodów)
h) Wszystkie komentarze dotyczące Listy z Rozstawieniem zawodników, Zasad Kwalifikacji oraz pozostałych
dokumentów, które zostały rozstrybuowane, mogą być zgłaszane do Stewarda Zawodników do godz. 18: 00 w
dniu poprzedzającym start w pierwszym biegu zawodów;
i) W dniu poprzedzającym start do pierwszego biegu zawody do godz. 18: 00, zawodnicy muszą stawić się na
miejscu Zawodów ISU lub Komitet Organizacyjny musi potwierdzić ich przyjazd do miasta, gdzie odbywają się
dane Zawody ISU.
j) Wszelkie dodatkowe wymogi finansowe określone przez Komitet Organizacyjny powinny być opublikowane w
Obwieszczeniu.
PUNKTACJA I KLASYFIKACJA
5. a) Punkty finałowe będą przyznawane wyłącznie w biegach finałowych A i B. Punkty 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2, 1 są
przynawane w porządku malejącym rozpoczynając od pierwszego miejsca w Finale A dopóki wszystkim miejscom
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w Finale A zostaną przydzielone punkty, wówczas pozostałe punkty są przynawane za miejsca w Finale B zgodnie z
porządkiem malejącym rozpoczynając od miejsca pierwszego.
b)W sytuacji, otrzymania przez Zawodnika kary lub nieukończenia biegu w Finale A, Zawodnik ten otrzymuje liczbę
punktów równą otrzymanej przez zwycięzcę Finału B. W przypadku otrzymania kary przez Zawodnika w Finale B,
Zawodnikowi nie będą przynane punkty.
c) Zawodnik, któremu ukończenie biegu zostało potwierdzone przez Sędziego Głównego, zostaje nagrodzony
właściwą liczbą punktów.
d)Nie przyznaje się punktów Zawodnikowi, który: nie wystartował w biegu, był niezdolny do ukończenia biegu,
otrzymał żółtą lub czerwoną kartkę.
e) W razie remisu wszystkim Łyżwiarzom, których to dotyczy, przyznaje się punkty dla danego miejsca na mecie
(np. remis na drugim miejscu skutkuje przyznaniu obydwu Łyżwiarzom po 21 punktów). W przypadku remisu
dwóch Łyżwiarzy punkty przypisane następnemu miejscu nie zostaną nikomu przyznane, a gdy będzie to remis
trzech Łyżwiarzy punkty przypisane następnym dwóm miejscom nie zostaną nikomu przyznane.
f) Podczas Super Finału na 3000 m (27 okrążeń) sędzia liczący okrążenia zadzwoni w chwili kiedy do końca biegu
zostanie 19 okrążeń sygnalizując rozpoczęcie ostatniego okrążenia do przyznania punktów z finiszu pośredniego.
Kiedy na liczniku będzie 18 okrążeń do mety ( po przejechaniu 1000 m) pierwszy Łyżwiarz który przekroczy linię
mety uzyskuje dodatkowo 5 punktów. Punkty te zostaną przyznawane po zakończeniu biegu. Jeśli dany Łyżwiarz
otrzyma karę, żółtą lub czerwoną kartkę lub nie ukończy biegu, punktu nie będą przyznane żadnemu z Łyżwiarzy.
6. Dla każdego dystansu klasyfikacja uczestników jest sporządzana na podstawie:
- grup/bloków: Finaliści, Półfinaliści I Ćwierćfinaliści, itd.
- zajętej pozycji (miejsca na mecie) w odpowiedniej grupie;
- pozycji (miejsca na mecie) w z poprzednich rund kwalifikacyjnych;
- najlepszego czasu uzyskanego podczas wyścigów na danym dystansie;
- na potrzeby Klasyfikacji Finałowej dalsze remisy nie będą uwzględniane.
Dla wszystkich klasyfikacji pośrednich:
- W przypadku jednakowych czasów na danym dystansie kolejność zostanie ustalona w wyniku losowania;
- W przypadku gdy czas nie są dostępne, ustalenie kolejności odpowiednich Łyżwiarzy/Drużyn, w celu określenia
ich kolejności w stosunku do innych sklasyfikowanych na tej samej pozycji (miejsca na mecie), nastąpi na
podstawie losowania.
7. Zawodnicy, lub Drużyny Sztafetowe, którzy:
 w pierwszej rundzie otrzymali kary, nie wystartowali lub nie ukończyli biegu pierwszej rundy lub
 otrzymali żółtą lub czerwoną kartkę w którejkolwiek rundzie
nie zostaną sklasyfikowani a jedynie zostaną umieszczeni na liście uczestników. Jedynie w celu kalkulacji końcowej
klasyfikacji ci Łyżwiarze lub Drużyny Sztafet otrzymają potencjalny odpowiednik miejsca wyznaczony na
podstawie liczby Zawodników lub liczby Drużyn Sztafetowych zwiększonej o 1.
8. W klasyfikacji końcowej (i wszystkich ogólnych klasyfikacjach pośrednich) Łyżwiarze są klasyfikowani:
- na podstawie łącznej ilości Punktów Finałowych;
- Miejsca (na mecie) w Super Finale;
- Połączeniu rankingów wszystkich klasyfikacji na dystansach;
- Najlepszego miejsca na dystansie i kolejnych najlepszych miejsc;
- Najlepszego czasu na najdłuższym dystansie w programie.
9. W celu ustalenia pierwszej rundy kwalifikacyjnej na każdych Zawodach ISU na dystansach indywidualnych,
kombinacjach dystansów indywidualnych i w biegach Sztafet powinna a być brana pod uwagę Światowa Lista
Rankingowa. Patrz §286 pkt. 9.
10. a) Drużyna składa się z czterech (4) lub pięciu (5) Łyżwiarzy uznawanych za uczestników zawodów. W każdym z
biegów Sztafet może uczestniczyć co najwyżej czterech (4). Drużyny składające się z mniej niż 4 lub więcej niż 5
zawodników nie będą dopuszczone.
b) Należy zgłosić nazwiska rezerwowych zawodników w liczbie odpowiadającej liczbie zawodników
startujących.
c) Wszyscy zawodnicy danej drużyny muszą należeć do jednego Związku Członkowskiego ISU.
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STROJE ZAWODNIKÓW
11. Podczas zawodów ISU oraz Zimowych Igrzysk Olimpijskich wszyscy Łyżwiarze danej drużyny narodowej
(zawodnicy startujący indywidualnie i uczestnicy Sztafet) muszą nosić identyczne stroje. Na zewnętrznych dolnych
częściach nogawek ma znajdować się nazwa kraju lub jej oficjalny skrót. Litery muszą mieć co najmniej 5 cm
wysokości. Zarówno na kostiumach startowych jak i treningowych można umieścić nazwisko i imię zawodnika.
Patrz odpowiedni Komunikat ISU.
CZEPKI NA KASKI
12. a) Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz Zawodów ISU, zawodnicy mają nosić na kaskach osłony
dostarczone przez ISU lub organizatora z numerami startowym w kolorze kontrastowym. Wzór czepków
używanych na Zawodach ISU musi zostać zaakceptowany przez przedstawiciela Komitetu Technicznego.
b) Po każdym dystansie Mistrzostw ISU, organizator zapewni zwycięzcy, który w sumie uzyskał najwięcej Punktów
Finałowych, osłonę na kask w innym kolorze. W przypadku remisu prawo do tej specjalnej osłony na kask ma
Łyżwiarz z lepszym rankingiem (patrz §295 pkt. 8).
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§ 296
LOSOWANIE I PROCEDURA ROZSTAWIANIA
1. a) Losowanie odbywa się w celu ustalenia kolejności startowej w każdym biegu.
2. Na zawodach ISU i ZIO zestawianie składu pierwszej rundy eliminacyjnej na pierwszym dystansie, zarówno
biegu indywidualnego i Sztafety, leży w gestii Stewarda Zawodników w porozumieniu z Sędzią Głównym i
Przedstawicielem Komitetu Technicznego, zgodnie z odpowiednim Rankingiem Pucharu Świata (patrz §286).
3.
a) Skład wyścigów w każdej rundzie kwalifikacyjnej opiera się na Liście Rozstawienia wszystkich
Zawodników.
b) Na Zawodach rozgrywanych na Poszczególnych Dystansach, np. ZIO lub Zawodach Pucharu Świata, aktualna
Lista Pucharu Świata na danym dystansie będzie służyła jako Lista Rozstawienia do pierwszej rundy kwalifikacyjnej.
We wszystkich następnych rundach kwalifikacyjnych jako Lista Rozstawienia będzie służyła bieżąca klasyfikacja na
danym dystansie.
c) Na zawodach Wielobojowych gdzie każdy poszczególny dystans jest zamykany Finałem przed rozpoczęciem
jakiegokolwiek biegu następnego dystansu, jako Lista Rozstawienia będzie wykorzystana aktualna Ogólna Lista
Wyników Pucharu Świata. Przy ustawianiu wszystkich innych rund kwalifikacyjnych jako Lista Rozstawienia
wykorzystywana będzie bieżąca ogólna klasyfikacja, zgodnie z §295 pkt. 8, sporządzona na podstawie wyników ze
wszystkich biegów wliczając w to dany rozgrywany bieg.
d) Na zawodach Wielobojowych gdzie rundy kwalifikacyjne na różnych dystansach są rozgrywane przed Finałem
pierwszego biegu, jako Lista Rozstawienia podczas pierwszej z rozgrywanych rund kwalifikacyjnych zostanie użyty
Światowy Ranking na Dystansach.
e) Łyżwiarze bez rankingu otrzymają pozycje w wyniku losowania dokonanego przez Stewarda Zawodników.
4. Skład wyścigów w każdej rundzie kwalifikacyjnej będzie ustalany przez Stewarda Zawodników poprzez
umieszczanie zawodników w wyścigach na podstawie aktualnego rankingu zawodników w oparciu o Listę
Rozstawienia, tzn. Łyżwiarz na pierwszej pozycji rankingowej będzie umieszczony w pierwszym wyścigu, na drugiej
pozycji w drugim wyścigu itp., w pierwszej kolejności zapełniając skład wszystkich wyścigów. Drugi rząd, tzn. drugi
Łyżwiarz w każdym wyścigu, będzie umieszczany w odwrotnej kolejności, od ostatniego wyścigu do pierwszego.
Następne rzędy będą zapełniane przez zawodników umieszczanych zamiennie od pierwszego do ostatniego i od
ostatniego do pierwszego wyścigu, aż do rozmieszczenia wszystkich Łyżwiarzy.
5. Za wyjątkiem Półfinałów: Jeżeli jakikolwiek Łyżwiarz ma zostać umieszczony w wyścigu, w którym startuje już
zawodnik z jego kraju, zawodnik ten zostanie przesunięty do następnego w kolejności dostępnego wyścigu, chyba
że musiał by zostać przesunięty na niższą pozycję startową. W takim przypadku Łyżwiarz ten zostanie zamieniony z
zawodnikiem uprzednio już rozmieszczonym, lub z jego poprzednikiem w tym samym rzędzie, jeżeli będzie taka
potrzeba, aby uniknąć rozmieszczania Łyżwiarzy z tego samego kraju w jednym wyścigu. Jeżeli nie ma wyścigów,
do których można przenieść Łyżwiarza, wówczas Steward Zawodnika, za zgodą Sędziego Głównego, może
odwrócić kolejność zawodników dla wcześniejszego rzędu, ale tylko w obrębie tego rzędu, zaczynając od
sklasyfikowanego najniżej. Zamiana Łyżwiarzy między rzędami jest niedozwolona. Jeśli nie można znaleźć
rozwiązania sytuacji, to dany Łyżwiarz wystartuje w wyścigu, w którym został pierwotnie rozstawiony.
6. Steward Zawodników rozlosuje porządek starów wszystkich biegów bezpośrednio po zakończeniu danej rundy
kwalifikacji. Pozycje startowe pierwszego wyścigu kwalifikacyjnego danej rundy zostaną rozlosowane przez
Stewarda Zawodników. Dla każdej następnej rundy pozycje na torach nie będą losowane ale ustalane na
podstawie czasów osiągniętych w poprzedniej rundzie kwalifikacyjnej. Pozycje na torach będą przydzielane
Łyżwiarzom począwszy od toru wewnętrznego w kierunku na zewnątrz w kolejności osiągniętych czasów,
począwszy od najszybszego.
W przypadku braku czasu danego Łyżwiarza z poprzedniej rundy, z przyczyny związanych z nieprawidłowościami w
działniu sprzętu technicznego lub niepoprawnego ustawienia toru wówczas w celu określenia pozycji startowej
będzie brany pod uwagę najlepszy czas z jakiegokolwiek biegu na danym dystansie. Jeśli nie będą dostępne
jakiekolwiek czasy, wówczas najpierw odbędzie się losowanie miejsc startowych dla Łyżwiarzy bez czasów, a
następnie zostaną rozstawieni Łyżwiarze zgodnie z osiągniętymi czasami.
W przypadku kiedy dwóch lub więcej Łyżwiarzy uzyskało ten sam czas, wówczas w celu określenia pozycji
startowej będzie brany pod uwagę najlepszy czas uzyskany w którymkolwiek biegu na danym dystansie.
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C. ZASADY ROZGRYWANIA BIEGÓW
§ 297
BIEGI INDYWIDUALNE
1. a) Biegi odbywają się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tzn. wewnętrzna strona toru jest po
lewej stronie Łyżwiarza/Drużyny Sztafetowej;
b) ·Wyprzedzanie jest dozwolone cały czas, ale do czasu gdy zawodnicy znajdują się obok siebie odpowiedzialność
za każde przeszkodzenie lub zderzenie spada na Łyżwiarza/Drużynę Sztafetową wyprzedzającą, jeśli tylko
wyprzedzany Łyżwiarz/Drużyna Sztafetowa zachowuje się prawidłowo;
c) Jeśli Łyżwiarz/Drużyna Sztafetowa został zdublowany o jedno okrążenie, może on kontynuować bieg, najlepiej
po zewnętrznej stronie toru aby nie przeszkadzać to innym zawodnikom.
d) Jeśli Łyżwiarz/Drużyna Sztafetowa został zdublowany dwukrotnie, to powinien wycofać się z biegu, chyba że na
bardzo zbliżonej pozycji w biegu znajduje się jeszcze jeden lub więcej Łyżwiarzy/Drużyn Sztafetowych.
Łyżwiarze/Drużyny Sztafetowe, którzy przerwali bieg na podstawie tego przepisu winni zostać zapisani jako ci,
którzy nie ukończyli biegu. Jeżeli Sędzia Główny uzna, że z powodów od niego niezależnych danemu
Łyżwiarz/Drużynie Sztafetowej przeszkodzono ukończyć bieg, to Sędzia Główny może podjąć decyzję, że
Łyżwiarz/Drużyna Sztafetowa zostanie zapisany jako ten, który ukończył bieg ale bez podawania jego czasu.
e) Zawodnik/Drużyna Sztafetowa ukończyli bieg, jeśli zawodnik przeciął czubkiem łyżwy linię mety.
PRZEWINIENIA
2. a) Ogólna zasada dotycząca zawodów mówi, że Łyżwiarze/Drużyna Sztafetowa swoją jazdą mają przyczyniać się
do uczciwego i bezpiecznego przebiegu zawodów w celu merytorycznego określenia wyniku biegu;
b) Naruszenie przepisów to:
- ZJEŻDŻANIE Z TORU: Skracanie dystansu pozostałego do przejechania poprzez przejście na lewą stronę linii
wirażu oznaczonej klockami;
- PRZESZKADZANIE: Zamierzone zajeżdżanie drogi, blokowanie, ciągnięcie lub popychanie innego Zawodnika
dowolną częścią ciała. Przeszkadzanie innemu zawodnikowi poprzez wjeżdżanie na jego tor jazdy i w ten sposób
wywoływanie kontaktu;
- POMOC: Każdy zawodnik rywalizuje indywidualnie. Jakakolwiek pomoc ze strony innego Łyżwiarza będzie
powodować sankcje dla wszystkich Łyżwiarzy/Drużyn Sztafetowych biorących w niej udział. Nie dotyczy to
wypchnięcia Łyżwiarza przez kolegę z Drużyny w trakcie Sztafety.
- KOPANIE: Zarówno umyślny wyrzut łyżwy przez zawodnika w trakcie zawodów, powodujący zagrożenie, także na
linii mety, jak i rzucanie się ciałem na linii mety jest zabronione.
PRZEPISY DOTYCZĄCE SZTAFET
3. a) Zespoły składają się z niżej podanej maksymalnej liczby Zawodników:
Mistrzostwa Świata
5
Mistrzostwa Świata Juniorów
4
Mistrzostwa Europy
5
Puchar Świata patrz Komunikat Pucharu Świata
Wszystkie inne Zawody
5
W każdym z biegów musi brać udział dowolna czwórka (4) z imiennie wskazanych Łyżwiarzy.
b) ·Wszyscy członkowie zespołu muszą być ubrani jednakowo. Zespoły niestosujące się do tej zasady zostaną
wykluczone.
c) ·Zawodnik uczestniczy w biegu i reprezentuje swoją drużynę, dopóki nie zostanie zmieniony przez innego
członka zespołu. Zmiana odbywa się przez dotknięcie, tzn. Zawodnik nie weźmie udziału w biegu (nie wystartuje),
dopóki nie zostanie dotknięty lub nie dotknie Zawodnika zmienianego
d)Zawodnik może zostać zmieniony w dowolnym momencie poza dwoma ostatnimi okrążeniami, które muszą być
przejechane przez jednego Łyżwiarza. Trzy ostatnie okrążenia zostaną zasygnalizowane strzałem z pistoletu.
e)W przypadku upadku łyżwiarza na dwóch (2) ostatnich okrążeniach, łyżwiarz ten może zostać zmieniony przez
innego zawodnika z tej drużyny.
PRZEWINIENIA W BIEGACH SZTAFETOWYCH
4. a) Punkty 1 i 2 przepisów o biegach indywidualnych stosują się również do biegów Sztafetowych, tzn. do
wszystkich członków Drużyny, zarówno biorących udział w biegu jak i po zmianie w sztafecie.
b) Przekroczenie przepisów w sztafetach:
- ZMIANA BEZ DOTKNIĘCIA: Zawodnik zajął miejsce poprzednika bez dotknięcia lub dotknięcie nie było
dostatecznie wyraźne dla Sędziego Głównego lub jego Asystentów.
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- ZMIANA W CIĄGU OSTATNICH DWÓCH OKRĄŻEŃ: Ostatnia zmiana przed rozpoczęciem dwóch (2) ostatnich
okrążeń nie była wyraźnie rozpoczęta.
SANKCJE DOTYCZACE ZŁAMANIA ZASAD BIEGU LUB ZASAD ETYKI MIEDZYNARODIOWEJ UNII ŁUŻWIARKIEJ
5. a) przez określenie: „dyskwalifikacja” użyte §123 pkt. 4 c) rozumie się wymienione różne sankcje opisane w
tym paragrafie, uwzględniając bez ograniczeń niżej wymienione typy sankcji:
i) KARY: w przypadku naruszenia zasad biegu, kary są przynawane przez Sędziego Głównego. Za wyjątkiem Finału
A, gdzie stosuje się §295, pkt. 5b), Łyżwiarz/Drużyna Sztafety będzie zdyskwalifikowany w biegu, w którym doszło
do naruszenia przepisów i zostanie wykluczony z udziału w kolejnej rundzie na danym dystansie. Łyżwiarz
/Drużyna Sztafety utracą punkty/wyniki zdobyte w tym biegu. W przypadku biegów Finałowych A Mistrzostw ISU,
patrz §295, pkt. 5b) .Punkty zdobyte w poprzednich biegach nie zostaną utracone.
ii) ŻÓŁTA KARTKA: jeśli naruszenie przepisów uznane przez Sędziego głównego jako niebezpieczne, szkodliwe,
ryzykowne, wówczas zawodnikowi dokonującemu to przewinienie pokazana będzie żółta kartka. Łyżwiarz
/Drużyna Sztafety zostanie zdyskwalifikowany w tym biegu, w którym doszło do naruszenia i zostanie wykluczony
z udziału w następnej rundzie. Zawodnik/sztafeta utracą punkty zdobyte we wszystkich wcześniejszych na tym
dystansie. Jeżeli zawodnik otrzyma dwukrotnie żółtą kartkę podczas jednych zawodów otrzyma wówczas
czerwoną kartkę, zostanie natychmiast wykluczony z zawodów oraz nie będzie brany pod uwagę w ostatecznej
klasyfikacji.
Żółta kartka przynana Drużynie Sztafetowej nie jest kumulowana z żadną Żółtą Kartką przyznaną Łyżwiarzowi
indywidualnie i odwrotnie.
iii) CZERWONA KARTKA:
1) w przypadku przewinienia związanego z zasadami rozgrywania biegów, które jest uznane za
niebezpieczne lub rażące niedbalstwo lub narusza Zasady Etyki Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej, a miało
miejsce w czasie pomiędzy kiedy Zawodnik pojawił się w Heat Boksie i opuścił Heat Boks po biegu, Sędzia
Główny przynaje Czerwoną Kartkę. Zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę będzie natychmiast wykluczony
z zawodów, włączając w to bieg sztafetowy i nie będzie brany pod uwagę w finałowej klasyfikacji. Jeśli
zawodnik sztafety otrzyma czerwoną kartkę podczas biegu sztafetowego, wówczas Drużyna Sztafety zostaje
zdyskwalifikowana i nie będzie sklasyfikowana w końcowej klasyfikacji sztafet. Zawodnik ten zostanie również
wyłączony z zawodów i nie będzie sklasyfikowany w końcowej klasyfikacji. Zawodnik/Drużyna Sztafety będzie
pozbawiona punktów i wykluczona zanim punkty/wyniki zostaną przydzielone we wszystkich biegach podczas
zawodów.
2) w przypadku gdy Łyżwiarz otrzymał dwie żółte kartki podczas tych samych Zawodów otrzyma on
czerwoną kartkę.
3) w przypadku jakiegokolwiek działania i zachowania na lodzie lub poza nim, podczas zawodów, tj.
rozpoczęcia oraz zakończenia zawodów i określnych zasad zawodów przez osoby bedące w kompetencji, które
zostały uznane przez Sędziego Głownego jako:
i)nieprzestrzeganie instrukcji wskazanych przez osoby bedące w kompetencji
ii) naruszenie Zasad Etyki Międzynarodowej Unii Łyżwiarkiej.
Każdy Oficjel lub inny uczestnik zawodów lub innej aktywności ISU, który doświadczył naruszenia Zasad Etyki
Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej podczas zawodów powinien zgłosić to słownie Sędziemu Głównemu. Sędzia
Główny powinien złożyć pisemny raport do Komitetu Technicznego Łyżwiarstwa Szybkiego na Torze Krótkim
dotyczący przypadku Łyżwiarza, który otrzymał czerwoną lub żółtą kartkę. Komitet Techniczny Ływiarstwa
Szybkiego na Torze Krótkim powinien przekazać tę informację do Dyretkora Sportowego, który poinformuje Radę
ISU. Komitet Techniczny Ływiarstwa Szybkiego na Torze Krótkim stworzy bazę danych z informacja o żółtych i
czerwonych kartkach, które zostały przydzielone w trakcie danego sezonu łyżwiarskiego. Mimo decyzji Sędziego
Głównego odnośnie przydzielenia Czerwonej Karki w konkretnym przypadku, każdy Zawodnik, podlega
postępowaniu dyscyplinarnemu Komisji Dyscyplinarnej w każdym momencie i może być objęty sankcjami, które
zostaną przydzielone przez Komisję Dyscyplinarną.
Jeśli Łyżwiarz otrzyma dwie (2) czerwone kartki w przeciągu 12 miesięcy, to automatycznie zostanie on
wykluczony z Zawodów ISU, ZIO, i Zawodów Międzynarodowych na dwa (2) miesiące lub z udziału w trzech (3)
kolejnych zawodach w zależności od tego, który okres jest dłuższy.
b) Decyzje Sędziego Głównego: (i) rozstrzygające o tym, że nastąpiło przewinienie oraz (ii) decyzja aprobująca
ogłoszony wynik biegu, oznaczająca, że przewinienie nie nastąpiło jest ostateczna i nie są dozwolone jakiekolwiek
protesty dotyczące tych decyzji (patrz §123 pkt. 4c). Jeśli Sędzia Główny zadecyduje, że nastąpiło przewinienie,
zostaną zastosowane sankcje zgodnie z niniejszymi Przepisami.
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c) Jeśli według Sędziego Głównego i jego Asystentów zawodnicy „nie rywalizują” ze sobą w biegu, mają oni
prawo zatrzymać bieg, ogłosić „brak rywalizacji” i ukarać zawodników.
d) Jeśli podczas biegu nastąpi jakieś zdarzenie zakłócające jego przebieg, Sędzia Główny może zatrzymać bieg i
zadecydować o natychmiastowym powtórnym starcie. Sędzia Główny może zadecydować o powtórnym
rozegraniu biegu stosując się do zasad odpoczynku opisanych w §295 pkt. 2. Jeśli któryś z Łyżwiarzy/Drużyn
Sztafet zostaną usankcjonowani zgodnie z tym przepisem za zachowanie które miało miejsce przed przerwaniem
biegu, to nie biorą oni udziału w powtórnym biegu.
e) Każdy Łyżwiarz który powoduje zatrzymanie biegu nie będzie dopuszczony do powtórnego biegu. Nie ma to
zastosowania w procedurze startowej. Zawodnik usunięty z tego powodu będzie miał adnotację „nie ukończył”.
f) Sankcja uznana przez Sędziego Głównego na podstawie tego przepisu musi być ogłoszona i podana do
wiadomości na zakończenie każdego biegu zanim zostaną ogłoszone oficjalne wyniki biegu i przekazana
Łyżwiarzowi, kierownikowi drużyny lub trenerowi zawodnika, Stewardowi Zawodników i podana do publicznej
wiadomości ku korzyści widzów ze sprecyzowaniem, w którym momencie i jakiego rodzaju wykroczenie popełnił
dany zawodnik jak również czy w wyniku nastąpił awans.
Z chwilą ogłoszenia decyzji jest ona ostateczna i nie może być zmieniona.
Jeśli system komunikacji publicznej jest słyszalny głośno i wyraźnie w Strefie Trenerów, lub informacjas jest
natychmiast widoczna na ekranie głównym lub innym sprzęcie służącym komunikacji, wówczas Sędzia
przebywający na lodzie nie musi podjeżdżać do Strefy Trenerów w celu ogłoszenia i poinformowania o
decyzji(ach).
W przypadku naruszenia Kodu Etyki Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej, zarówno na lodzie lub poza nim, podczas
zawodów, przyznane sankcje mogą być ogłoszone również w późniejszych komunikatach i wówczas mają
zastosowanie konsekwencje opisane powyżej w pkt. 5 iii 1).
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SANKCJE DOTYCZĄCE SZEFÓW EKIP, TRENERÓW I PERSONELU WSPIERAJĄCEGO
6.
Trenerzy, Szefowie Ekip, oraz personel wspierający podlegają zasadom określonym w Przepisach
Ogólnych. W przypadku łamania tych przepisów lub w razie złego zachowania, opisanymi w pkt. 3 i oraz iii
powyżej, zastosowanie mają poniższe sankcje:
Żółta Kartka: zakaz wstępu do „Obszaru gry” na jeden dzień;
Czerwona Kartka: zakaz wstępu na Zawody oraz odebranie akredytacji.
DALSZE SANKCJE
6.a) Po otrzymaniu raportu od Sędziego Głównego zgodnie z par 5a) iii) Komitet Techniczny Łyżwiarstwa
Szybkiego na Krótkim Torze zadecyduje o działaniach dyscyplinarnych przed zakończeniem wcześniej
wyznaczonego okresu. Jakiekolwiek działania dyscyplinarne wliczając dalsze zawieszenie Łyżwiarza rozpoczyna się
z końcem wcześniej wyznaczonego okresu.
b) Decyzja Komitetu Technicznego Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze łącznie z informacją dotycząca
rodzaju podjętej decyzji, jeżeli taka nastąpi, zostanie przekazana do Związku Członkowskiego danego Łyżwiarza, i
jeśli zostanie zaakceptowana, to zakończy postępowanie.
c) Jeśli propozycja Komitetu Technicznego Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze nie jest zaakceptowana przez
Związek Członkowski, Komitet Techniczny Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze może przekazać tę sprawę
wraz z zalecanym rozwiązaniem, do Rady zgodnie z §125 pkt. 5.`
§ 298
HEAT BOKS
1. Przed startem nazwiska wszystkich uczestników są wywoływane w boksie zawodników. Jeśli zawodnik nie
stawia się na czas na starcie to, z wyjątkiem przyczyn zdrowotnych/medycznych, zostaje to uznane za wycofanie
się z danego biegu. Podane powody medyczne musza zostać potwierdzone w certyfikacie medycznym i
przedłożone Sędziemu Głównemu przed rozpoczęciem danego biegu.
2. Łyżwiarze z uszkodzonym sprzętem ( np. złamaną płozą) nie zostaną dopuszczeni do startu lub powtórnego
startu w żadnym z biegów.
3. a) Zakończenie każdego biegu jest zgłaszane przez Sędziego Głownego. Forma przekazywania tej informacji
Zawodnikom oraz wszystkim Oficjelom może być różna. Zawodnik, który jest w trakcie kończenia biegu może być
wskazany przez Sędziego Głównego jako ten, który bieg ukończył. W takiej sytuacji, temu zawodnikowi nie będzie
przypisany czas w tym biegu.
b)Istnieje zdefiniowany czas, w którym zawodnik musi opuścić taflę lodowiska po zakończonym biegu. Czas ten
może być odliczany i wyświetlany na sprzęcie technicznym.
c) Zawodnik może wejść na taflę lodową tylko poprzez Heat Boks. Zawodnik, który wejdzie na taflę poza Heat
Boksem otrzymuje karę i jest wykluczony z biegu. Zawodnicy, którym Sędzia w Heat Boksie zezwolił na wejście
taflę lodową, mogą poruszać się tylko po wewnętrznej części toru lodowego.
d) Sędzia Główny, po uznaniu iż wszystkie niezbędne warunki do rozpoczęcia biegu zostały spełnione, informuje o
tym Startera.
e) Starter daje sygnał gwizdkiem. Od tego momentu Zawodnicy mają ograniczony czas aby pojawić się w pobliżu
linii startowej. Czas ten, może być pokazany i odliczany na sprzęcie technicznym.
Zawodnicy, którzy pojawia się w pobliżu linii startu po tym określonym czasie, dostaną ostrzeżenie od Startera.
Zawodnicy, którzy nie pojawią się wcale zostaną wykluczeni z biegu, a ich wynik będzie wskazany jako „Nie
wystartował” (ang. Did Not Start)
4. Przed rozpoczęciem każdego Półfinału na dystansie indywidualnym, uczestnicy są przedstawiani przez spikera z
pełnego imienia i nazwiska oraz narodowości. Przed finałem na dystansie indywidualnym, uczestnicy są
przedstawieni przez spikera z pełnego imienia, nazwiska, narodowości, oraz podawane są inne informacje
interesujące publiczność.
PROCEDURA STARTOWA
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5. a) Po komendzie 'na start'- „go to the start” Łyżwiarze zajmują miejsca na swoich punktach przed linią startu.
Łyżwiarze czekają nieruchomo aż Starter poda komendę 'gotów' – „ready” i natychmiast przyjmują pozycje
startowe ze środkiem ciężkości na wyznaczonym punkcie. W takiej pozycji nieruchomo czekają na strzał.
Jednakże, jeśli w biegu startuje więcej niż 5 zawodników, punkty przed linią startu nie są używane a Starter
wskaże sposób ustawienia Łyżwiarzy zgodnie z kolejnością jaką powinni zająć miejsca na linii startu.
Jeśli, ze względu na liczbę zawodników w biegu, wymagane jest ustawienie w drugiej linii startu, Łyżwiarze na
drugiej linii startu powinni być ustawieni najdalej jak to możliwe do zewnętrznej części toru zgodnie z kolejnością
przypisaną na linii startu.
b)Jeśli Łyżwiarz przyjmuje pozycję startową przed komendą 'gotów', opuszcza swoje miejsce lub porusza dowolną
częścią ciała po komendzie 'gotów' i przed strzałem, jest to uznawane za falstart;
c) Jeśli Łyżwiarz ustawi swoją płozę częściowo lub zupełnie na linii startu lub wykroczy poza linię startu, wówczas
jest to uznane jako falstart.
d) Jeśli obie płozy nie są ustawione na lodzie, tj. płozy nie dotykają lodu na swojej całej długości, wówczas jest to
uznane jako falstart (obowiązuje od 1 Lipca 2015).
e) Jeśli Łyżwiarzowi przeszkodzono i wywrócił się do pierwszego klocka wirażowego, powinno zarządzić się
powtórny start, zgodnie z procedura opisaną w podpunkcie a);
f) Jeśli nastąpi falstart, Łyżwiarze zostaną odwołani drugim strzałem lub gwizdkiem. Łyżwiarze muszą natychmiast
wrócić na linie startu. Starter wskazuje Łyżwiarzy po pozycjach startowych i powiadamia ich o wykonanym przez
nich falstarcie.
g)Jeśli wszyscy łyżwiarze pozostaną w pozycji startowej pomimo falstartu, Starter powinien pozwolić na
ponowny start używając jedynie komendy „ready”. – „Gotów”. Jeśli pozycja łyżwiarzy wymaga tego, by
zgromadzić/zwołać ich ponownie na start to wówczas musi być przeprowadzona cała procedura startowa.
h)Jeśli falstart popełniło kilku zawodników, wszystkim im zostanie zaliczony falstart.
i)Jeśli jeden zawodnik wyrwał się ze swojego miejsca, powodując, że pojechali za nim inni, winę za falstart ponosi
tylko on.
j) W przypadku kiedy bieg zostaje rozpoczynany ponownie po tym jak został ogłoszony falstart, każdy kolejny
falstart spowodowany przez któregokolwiek z Łyżwiarzy będzie skutkował karą dla tego Łyżwiarza lub Łyżwiarzy.
k) - Każdemu zawodnikowi, który rozmyślnym działaniem opóźnia start, otrzyma ostrzeżenie.
-W przypadku falstartu lub powtórnego ostrzeżenia dla Łyżwiarza, który już otrzymał ostrzeżenie, Starter ma go
powiadomić że otrzymał karę.
- Ostrzeżenia za opóźnianie startu nie mają wpływu na łyżwiarzy na linii startu.
6.Wyposażenie startowe
W miejsce typowego pistoletu startowego (na naboje) może być używany elektroniczny pistolet. W takim
przypadku należy przestrzegać poniższych zasad:
a) Elektroniczny pistolet ma mieć sztywny przycisk spustu;
b) Syntetyczny odgłos zstępujący „wystrzał z pistoletu” ma być głośny i wyraźny, oraz podobny do
odgłosu wydawanego przez zwykły pistolet startowy;
c) Dym z pistoletu ma być zastąpiony błyskiem światła, czytelnie innym od błysku lampy
fotograficznej.
§ 299 Zarezerwowany dla ewentualnych późniejszych Przepisów Technicznych w Łyżwiarstwie Szybkim na
Krótkim Torze.
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