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REGULAMIN UDZIAŁU
OBCOKRAJOWCÓW I ZAWODNIKÓW ZAGRANICZNYCH
W ZAWODACH W POLSCE, KADRZE NARODOWEJ I W REPREZENTACJI POLSKI
§1
Przedmiot regulacji
1. Niniejszy regulamin określa:
a. zasady startu zawodników zagranicznych w zawodach w łyżwiarstwie figurowym w Polsce,
b. dodatkowe przesłanki powołania obcokrajowców do Kadry Narodowej i Reprezentacji
Polski,
c. zasady występowania przez PZŁF o CC dla obcokrajowców.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:
a. obcokrajowcu – należy przez to rozumieć zawodnika w łyżwiarstwie figurowym
nieposiadającego obywatelstwa polskiego,
b. zawodniku zagranicznym – należy przez to rozumieć zawodnika w łyżwiarstwie figurowym
nieposiadającego licencji sportowej PZŁF, zrzeszonego w klubie zagranicznym niebędącym
członkiem PZŁF lub reprezentującego zagraniczną federację w łyżwiarstwie figurowym,
c. CC – należy przez to rozumieć „clearance certificate” wydany przez ISU zgodnie
z postanowieniami przepisu 109 ust. 3 ISU General Regulations oraz postanowieniami
odpowiedniego komunikatu ISU,
d. ISU – należy przez to rozumieć Międzynarodową Unie Łyżwiarską
3. Szczegółowe warunki niezbędne do uzyskania CC, jak również niezbędne do złożenia dokumenty
i terminy uzyskania CC określają odpowiednie przepisy ISU, w szczególności aktualny komunikat
ISU wydany na podstawie przepisu 109 ust. 7 ISU General Regulations.
§2
Start w zawodach w Polsce
1. W zawodach międzynarodowych z kalendarza ISU rozgrywanych na terytorium Polski mogą brać
udział zawodnicy zagraniczni na zasadach określonych w przepisach ISU oraz opublikowanych
w komunikacie zawodów. Do udziału zawodników zagranicznych w zawodach międzynarodowych
z kalendarza ISU nie jest konieczne spełnienie żadnych, dodatkowych wymogów.
2. W zawodach krajowych, zgłoszonych przez klub do kalendarza zawodów PZŁF jako zawody
„interclub” w rozumieniu przepisu 107 ust. 14 ISU General Regulations, mogą brać udział
zawodnicy zagraniczni na zasadach określonych w przepisach PZŁF oraz opublikowanych
w komunikacie zawodów. Zawodnicy zagraniczni na zawodach „interclub” są zwolnieni
z obowiązku posiadania licencji sportowej.
3. Zawodnicy zagraniczni nie mogą uczestniczyć w zawodach o Mistrzostwo Polski, z wyjątkiem
Mistrzostw Czterech Narodów.
4. W pozostałych zawodach krajowych zawodnicy zagraniczni mogą brać udział w rywalizacji we
wszystkich kategoriach, w których nie jest wymagane posiadanie licencji sportowej PZŁF. Klub
organizujący zawody krajowe, najpóźniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem zawodów, może
zwrócić się do PZŁF o wyrażenie zgody na start zawodników zagranicznych także w niektórych
kategoriach, w których Kodeks Licencyjny wymaga posiadania licencji sportowej. Informację
o zgodzie PZŁF na start zawodników zagranicznych w tych kategoriach umieszcza się
w komunikacie zawodów. Zawodnicy zagraniczni nieposiadający licencji sportowej mogą być
zobowiązani do uiszczenia wyższej opłaty startowej, a organizator zawodów odprowadza za tych
zawodników dodatkową opłatę licencyjną do PZŁF zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIIa
Kodeksu Licencyjnego.
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§3
Członkostwo obcokrajowców w Kadrze Narodowej i ich powołanie do Reprezentacji Polski
Obcokrajowiec może zostać powołany do Kadry Narodowej i Reprezentacji Polski na zawody
międzynarodowe, jeżeli spełni wymogi określone w odrębnych regulaminach i uzyskał CC.
§4
Zasady występowania o CC dla obcokrajowców
1. Obcokrajowiec w konkurencji solowej lub w konkurencji parowej, jeżeli żaden z partnerów nie
posiada polskiego obywatelstwa, musi:
a. uzyskać uwolnienie z federacji, którą dotychczas reprezentował lub z federacji właściwej
z uwagi na posiadane obywatelstwo, obejmujące w szczególności zgodę na
Reprezentowanie Polski oraz na udział w krajowych zawodach w łyżwiarstwie figurowym, w
tym w Mistrzostwach Polski,
b. po uzyskaniu uwolnienia uzyskać licencję sportową PZŁF,
c. złożyć PZŁF plan startów na zawodach krajowych, obejmujący co najmniej 3 starty
w konkurencjach solowych lub 2 starty w konkurencjach parowych,
d. wystartować w zawodach objętych planem startów,
e. dostarczyć wszelkie dokumenty wymagane przez ISU do uzyskania CC.
2. Plan startów jest konsultowany z Komisją Sportu i zatwierdzany przez Prezesa PZŁF.
3. Obcokrajowiec przed uzyskaniem CC nie może startować w Mistrzostwach Polski Seniorów.
Obcokrajowiec może startować w innych Mistrzostwach Polski, jeśli spełni wymogi określone
w odrębnych przepisach i nabył zdolność udziału w zawodach objętych Systemem Sportu
Młodzieżowego.
4. Po zrealizowaniu planu startów Komisja Sportu ocenia przydatność zawodnika dla Kadry
Narodowej i Reprezentacji Polski. Ocenę Komisji rozpoznaje Zarząd PZŁF, który może
rekomendować wystąpienie o CC dla obcokrajowca.
5. Na podstawie uchwały Zarządu PZŁF występuje o uzyskanie CC dla obcokrajowca zgodnie
z procedurą określoną przez ISU.
6. Ust. 1 lit. c. i d. oraz ust. 2-4 nie dotyczą obcokrajowców:
a. w konkurencjach parowych, jeżeli partner posiada polskie obywatelstwo,
b. w łyżwiarstwie synchronicznym.
PZŁF występuje o CC dla takiego zawodnika bez uprzedniej uchwały Zarządu.
7. Obcokrajowiec, który stale zamieszkuje w Polsce, może przed ukończeniem 13 roku życia uzyskać
licencję sportową PZŁF bez konieczności uprzedniego uzyskania uwolnienia (ust. 1 lit. a). Do
obcokrajowca, który uzyskał licencję sportową przed ukończeniem 13 roku życia ust. 6 stosuje się
odpowiednio. PZŁF występuje o CC dla takiego zawodnika bez uprzedniej uchwały Zarządu jeżeli
obcokrajowiec wystartował na zawodach krajowych co najmniej 3 razy w konkurencjach solowych
lub 2 razy w konkurencjach parowych.
8. Liczba obcokrajowców w drużynie synchronicznej nie może przekroczyć czterech (4) osób.
§5
Postanowienia końcowe
1. Obcokrajowiec, który wbrew postanowieniom niniejszego regulaminu nie uzyska uwolnienia,
o którym mowa w §4 ust. 1 lit. a i do którego nie ma zastosowania §4 ust. 7, zostanie
zdyskwalifikowany na wszystkich zawodach krajowych sprzed daty uzyskania uwolnienia.
2. Rejestr CC dla obcokrajowców prowadzi Biuro PZŁF.
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