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          KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW 
           MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW 2022 

 
 
1. ORGANIZATOR 

Uczniowski Klub Łyżwiarski SPIN Katowice 
ul. Szopienicka 13d/7, 40-432 Katowice 
Tel. 507 120 842  
Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego 
 

 
2. TERMIN I 
MIEJSCE 

11-13.03.2022 
Hala Lodowiska JANTOR w Katowicach – Nikiszowcu ul. Nałkowskiej 11 

 
3. KONKURENCJE 

Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach i grupach: 
solistki i soliści – brązowa U9, srebrna U11, złota U13. 
W zawodach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy sklasyfikowani w rankingu klasy brązowej, 
srebrnej i złotej. 
 

 
4. ZGŁOSZENIA 

W dniu 25.02.2022r. zostanie opublikowana na stronie PZŁF lista zakwalifikowanych zawodników. 
Kluby mają czas do 28.02.2022 aby potwierdzić start zawodników w systemie ORS! Dotyczy to 
również zawodników będących w rezerwie. 
Zawodnicy bez aktualnych badań lekarskich, licencji oraz elementów (PPC) nie będą 
dopuszczeni do udziału w zawodach. 
Uwaga: po upływie terminu zgłoszeniowego system ORS zostanie zablokowany i nie będzie 
możliwości zgłoszenia kolejnych zawodniczek /zawodników. 
 

 
5. MUZYKA 

W terminie do 02.03.2021 należy przesłać muzykę w formacie mp3/wav na adres 
organizatora: spin.zawody@gmail.com opisaną w następujący sposób:  
Nazwisko Imię klasa złota /srebrna /brązowa. 
 

 
6. REGULAMIN 

Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem ISU oraz PZŁF. 
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Licencyjnym zawodnicy muszą posiadać aktywną 
w systemie PZŁF licencję sportową oraz ważne aktualne badania lekarskie. Zawodnicy bez 
aktualnych badań lekarskich i licencji nie będą dopuszczeni do startu. 
Zawodnicy niebędący członkami Kadry Narodowej PZŁF zobowiązani są posiadać ubezpieczenie 
od następstw nieszczęśliwych wypadków w łyżwiarstwie figurowym wykupione bądź przez klub 
sportowy, który reprezentują bądź indywidualnie. 
 

 
7. PROGRAM 
MINUTOWY 

Zostanie opracowany i opublikowany po otrzymaniu i zweryfikowaniu zgłoszeń  
i udostępniony na stronie www.pfsa.com.pl. 

 
8. LOSOWANIE 

Losowanie zostanie przeprowadzone elektronicznie według regulaminu PZŁF. 
Kolejność startu zostanie opublikowana na stronie www.pfsa.com.pl. 

 
9. ZASADY 
FINANSOWANIA 

Koszt organizacji zawodów pokrywa Organizator, koszty uczestnictwa ponoszą Kluby. 
Opłatę współorganizacyjną w wysokości 230 zł należy wpłacić w terminie do 02.03.2021 
przelewem na konto organizatora: 
17 1050 1214 1000 0022 8014 7956 z podaniem imienia i nazwiska zawodnika, nazwy klubu 
oraz konkurencji. Po tym terminie opłata wynosi 280 zł. 
Termin ostateczny wpłat – 7.03.2022 

 
10. NOCLEGI 

Należy zamówić we własnym zakresie. 
 Propozycja hotelu 
 EUROHOTEL ul. Nałkowskiej 10, tel. (32) 255 46 82, www.eurohotelkatowice.pl 
 

   Obostrzenia dotyczące COVID-19 zostaną podane w późniejszym terminie. 


