
KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 
  MISTRZOSTW  POLSKI  W  SHORT  TRACKU 

BIAŁYSTOK  (16-18.10.2020.) 

1. Cel zawodów 

Wyłonienie indywidualnych Mistrzów Polski   2020  oraz przegląd najlepszych zawodników w Polsce. 

2.  Organizator 

Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego oraz działający z jego upoważnienia ŁKS Juvenia  Białystok 
 

3. Termin i miejsce zawodów 
 
Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniach  16-18.10.2020 w  Białymstoku 

4. Program zawodów 

 1 dzień - 12.00  -odprawa  techniczna 
14.20  -rozjazdy 
1500 m kobiet i mężczyzn- eliminacje  
500m kobiet i mężczyzn – eliminacje  
1000m kobiet i mężczyzn eliminacje  
Sztafeta  MIX    2000m –eliminacje 
Ok.20.00  -zakończenie I dnia zawodów 
 

 2 dzień - -14.20 -rozjazdy 
1500m kobiet i mężczyzn  
500 m kobiet i mężczyzn  
Sztafeta  MIX   -finał 

   eliminacje sztafet – 3000 m kobiet 
eliminacje sztafet - 5000m mężczyzn  
Ok.20.00  -zakończenie I dnia zawodów 
 

 3 dzień - 8.00  -  rozjazdy 
1000 m kobiet i mężczyzn 

   3000 m kobiet i mężczyzn – superfinały 
   finały sztafet – 3000 m kobiet i 5000 m mężczyzn 
   ok.13.00 – zakończenie   zawodów 
 
5. Uczestnictwo 

W zawodach mają prawo startu zawodnicy i zawodniczki licencjonowani od kategorii C2 wzwyż posiadający 
II klasę sportową lub wyższą. 
W sztafecie może startować 1 zawodnik bez klasy pod warunkiem, że pozostali zawodnicy mają, co najmniej 
drugą klasę sportową i startują indywidualnie na dystansie podczas Mistrzostw. 

 
6. Sposób przeprowadzenia zawodów 

Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów PZŁS i ISU, zgodnie z regulaminem rozgrywania zawodów 
w wieloboju i na dystansach. Rozstawienie zawodników do pierwszej rundy każdego dystansu na podstawie 
rankingu czasowego bieżącego sezonu (czasy uzyskane od 01.07.2019). 



7. Nagrody 

Zwycięzcy na dystansach i w wieloboju zdobywają tytuły Mistrza/Mistrzyni Polski w short-tracku  
2020r.  

 
Nagrody pieniężne będą wypłacane, jeśli będą na to środki. Wysokość nagród zostanie ustalona Uchwałą 
Zarządu. 
 
Za zajęcie miejsca I-III na każdym dystansie, w wieloboju i w sztafetach wręczone zostaną medale.  

 
Warunkiem otrzymania nagród i przyznania tytułu Mistrza Polski jest sklasyfikowanie (ukończenie) minimum 
przez 10 zawodników(czek) w konkurencji indywidualnej i minimum 4 sztafet 
 
 
ZAKWATEROWANIE  I  WYŻYWIENIE 
 
 Zakwaterowanie  i  wyżywienie  każdy  klub  organizuje  we  własnym  zakresie.   
 
ZGŁOSZENIA    
 

 Elektronicznie   w  systemie  DOMTEL  za  pośrednictwem  strony  internetowej PZŁS. 
 
 
 
 
          Kierownik  zawodów 
        mgr  Janusz  Bielawski 


