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Zasady przeprowadzenia 
sprawdzianu online przed zawodami JGP 

w sezonie 2022/2023 
 
1. Zawodnicy chcący reprezentować Polskę w zawodach z cyklu JGP w sezonie 2022/2023 

i spełniający warunki określone regulaminem kwalifikacji przesyłają swoje zgłoszenie ze 
wskazaniem, w których zawodach chcą reprezentować Polskę. Zgłoszenie należy 
przesłać drogą mailową do Biura PZŁF (office@pfsa.com.pl) do dnia 12.07.2021 r. 

2. W dniach 15-31 lipca 2022 r. zawodnicy nagrywają swoje programy i przesyłają je do 
PZŁF zgodnie z niniejszym regulaminem. 

3. W zgłoszeniu zawodnik wskazuje konkretny dzień i godzinę dla każdego swojego 
programu (SP/RD i FS/FD). W celu weryfikacji daty i godziny nagrania zawodnik musi 
pokazać na początku nagrania tuż przed wykonaniem programu telefon z wyświetloną 
stroną internetową: http://pzlf.pl/onlinejudging/. 

4. Do 1 sierpnia 2022 r. PZŁF pobierze przesłane filmy i dokona ich sprawdzenia pod kątem 
technicznym i ewentualnie udzieli wsparcia technicznego w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości nagrania. 

5. PZŁF przygotowuję przesłane przez zawodników filmy do oceny przez komisję 
sędziowską. Nagrania programów umieszczane są na serwerze w sposób umożliwiający 
ich oglądanie online przez członków komisji sędziowskiej. 

6. W dniach 2-3 sierpnia 2022 r. programy zostaną ocenione przez panel techniczny. 
7. Po dokonaniu oceny programów przez panel techniczny PZŁF przygotowuję karty dla 

sędziów oceny zgodnie z wytycznymi ISU. Na kartach umieszczane są elementy 
zidentyfikowane przez panel techniczny. 

8. W dniach 4-5 sierpnia 2022 r. programy zostaną ocenione przez sędziów oceny. Ocena 
sędziów dokonywana będzie zgodnie z wytycznymi ISU. Sędzia główny konkurencji 
kontroluje pracę panelu sędziowskiego i decyduje o zakończeniu oceny danego 
zawodnika oraz przejściu do oceny kolejnego programu. 

9. W dniu 6 sierpnia 2022 r. PZŁF opublikuje na swojej stronie nagrania ze wszystkimi 
wykonanymi programami w ramach sprawdzianu wraz z wynikami. 

10. Wyniki sprawdzianu będą stanowiły element kwalifikacji punktowej do zawodów JGP 
zgodnie z §4 Zasad powoływania do Reprezentacji Polski na zawody z cyklu Junior Grand 
Prix. 


