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KRYTERIA KWALIFIKACJI 
SOLISTEK I SOLISTÓW 

DO MISTRZOSTW CZTERECH NARODÓW 

§1 
Postanowienia ogólne 

Na podstawie pkt. VI.8. Kodeksu licencyjnego PZŁF określa w niniejszym regulaminie zasady 
uzyskiwania prawa startu przez solistki i solistów w Mistrzostwach Polski Seniorów, rozgrywanych 
w ramach Mistrzostw Czterech Narodów (M4N). 

§2 
Kryteria kwalifikacji 

1. Solistki i soliści muszą spełnić następujące kryteria, aby uzyskać prawo kwalifikacji do M4N: 
a. Kryterium wieku – prawo startu w M4N mają zawodnicy spełniający kryterium wieku seniora 

zgodnie z art. 108 Generalnych Przepisów ISU (ISU General Regulations), tj. zawodnicy 
którzy ukończyli 15 lat przed dniem 1 lipca danego roku kalendarzowego, w którym odbywają 
się M4N. 

b. Kryterium klasy sportowej – prawo startu w M4N mają zawodnicy, którzy posiadają co 
najmniej I klasę sportową (klasę seniora). 

c. Kryterium oceny technicznej – prawo startu w M4N mają zawodnicy, którzy po dniu 
1 stycznia danego roku kalendarzowego, w którym odbywają się M4N, osiągnęli 
w programach seniorskich, na zawodach krajowych lub zawodach międzynarodowych 
z kalendarza ISU, co najmniej 90% minimalnej oceny za elementy techniczne (MTES) 
wymaganej do uzyskania prawa startu w Mistrzostwach Europy. Kryterium oceny technicznej 
musi zostać spełnione w obu programach i w sezonie 2022/2023 wynosi: 

i. dla solistek: 
• w programie krótkim (SP) – 22,5 pkt. 
• w programie dowolnym (FS) – 37,8 pkt. 

ii. dla solistów: 
• w programie krótkim (SP) – 25,2 pkt. 
• w programie dowolnym (FS) – 41,4 pkt. 

2. Wskazane w ust. 1 kryteria muszą zostać spełnione łącznie najpóźniej do dnia 25 listopada 
danego roku kalendarzowego, w którym odbywają się M4N. 

3. Zawodnicy muszą posiadać aktualne i aktywne licencje sportowe PZŁF. 

§3 
Maksymalna liczba zawodników 

1. W M4N mogą startować zawodnicy, którzy spełnili wszystkie kryteria określone w §2, ale nie 
więcej niż sześć (6) solistek i sześciu (6) solistów. 

2. W przypadku spełnienia kryteriów przez większą liczbę zawodników o prawie startu w M4N 
decyduje kolejność ustalona na podstawie sumy najlepszych ocen technicznych za program 
krótki i dowolny, uzyskanych po dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego, w którym 
odbywają się M4N. 

3. We wskazanym w ust. 2 przypadku, jeżeli jeden z zakwalifikowanych zawodników zrezygnuje ze 
startu, prawo udziału w M4N przypadnie kolejnemu zawodnikowi, który spełnił kryteria określone 
w §2. 

 


