
Regulamin 

przydziału miejsc na Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie 

Synchronicznym w sezonie 2021/2022 

 

 
 

§ 1 

 

W sezonie 2021/2022 przysługuje Polsce prawo startu na Mistrzostwach Świata w 

Łyżwiarstwie Synchronicznym dla 1 drużyny oraz na Mistrzostwach Świata Juniorów w 

Łyżwiarstwie Synchronicznym dla 2 drużyn. 

 

§ 2 

 

Prawo do udziału w Mistrzostwach Świata w sezonie 2021/2022 jako „POLAND 1” 

przysługuje drużynie, która uzyska łącznie najwyższy wynik po zsumowaniu najwyższej 

oceny z programu krótkiego i programu dowolnego na zawodach z cyklu Challenger Series, 

międzynarodowych zawodów ISU oraz Mistrzostw Polski w sezonie 2021/2022, które odbędą 

się do 20.02.2022.  

 

§ 3 

 

Prawo do udziału w Mistrzostwach Świata Juniorów w sezonie 2021/2022 jako „POLAND 1” 

przysługuje drużynie, która uzyska łącznie najwyższy wynik po zsumowaniu najwyższej 

oceny z programu krótkiego i programu dowolnego na zawodach z cyklu Challenger Series, 

międzynarodowych zawodów ISU oraz Mistrzostw Polski w sezonie 2021/2022, które odbędą 

się do 20.02.2022 

 

§ 4 

 

Prawo do udziału w Mistrzostwach Świata Juniorów w sezonie 2021/2022 jako „POLAND 2” 

przysługuje drużynie, która uzyska łącznie drugi najwyższy wynik po zsumowaniu 

najwyższej oceny z programu krótkiego i programu dowolnego na zawodach z cyklu 

Challenger Series, międzynarodowych zawodów ISU oraz Mistrzostw Polski w sezonie 

2021/2022, które odbędą się do 20.02.2022 

 

§ 5 

 

Warunkiem udziału drużyny wymienionej w § 2 w Mistrzostwach Świata jest osiągnięcie po 

zsumowaniu najwyższej oceny z programu krótkiego i programu dowolnego na zawodach z 

cyklu Challenger Series, międzynarodowych zawodów ISU oraz Mistrzostw Polski w sezonie 

2021/2022, które odbędą się do 20.02.2022 w minimalnej ilości 85 punktów 

 

§ 6 

 

Warunkiem udziału drużyny wymienionej w § 3 i § 4 w Mistrzostwach Świata Juniorów jest 

osiągnięcie po zsumowaniu najwyższej oceny z programu krótkiego i programu dowolnego 

na zawodach z cyklu Challenger Series, międzynarodowych zawodów ISU oraz Mistrzostw 

Polski w sezonie 2021/2022, które odbędą się do 20.02.2022 w minimalnej ilości 80 punktów 

 



§ 7 

 

Skład drużyny zostaje zaopiniowany przez Komisję Łyżwiarstwa Synchronicznego do  

20 lutego 2022, zatwierdza Zarząd PZŁF 

 

 


