
 

                                   Miejski Klub Łyżwiarski  
               e-mail: mkl_lodz@interia.pl 

90-537 ŁÓDŹ, ul. Stefanowskiego 28 

________________________________________________________________________ 

 IX PUCHAR ŁODZI 
pod patronatem PREZYDENTA MIASTA ŁODZI oraz 

POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO 

 
1. Termin i miejsce zawodów:  

12.03.2016 r.; Łódź, Lodowisko „Bombonierka”, ul. Stefanowskiego 28, tafla o wymiarach 60x30 m 

 

2. Organizator: 

Miejski Klub Łyżwiarski w Łodzi, ul. Stefanowskiego 28, 90-537 Łódź, tel.  608 43 50 76, e-mail: mkl_lodz@interia.pl 

 

3. Zasady uczestnictwa oraz regulamin Zawodów dla Amatorów:  

AMATOR – osoba, uprawiająca rekreacyjnie łyżwiarstwo figurowe. Komunikat w polskiej wersji językowej jest 

skróconym tłumaczeniem wersji angielskiej. Szczegółowy regulamin poszczególnych konkurencji podany jest 

w komunikacie w wersji angielskiej, który przy sędziowaniu jest regulaminem decydującym. 

Zostaną przeprowadzone następujące konkurencje: 
 

 Program dowolny - soliści/solistki – konkurencja zostanie rozegrana w czterech kategoriach: 

 „Bronze” – maksymalny czas trwania do 1:50 min, ale może być krótszy, wymagane elementy:  

 maksymalnie 4 elementy skokowe, tylko skoki pojedyncze bez Axla, dozwolone maksymalnie  

2 kombinacje lub sekwencje skoków (w tym jedna może zawierać 3 skoki, druga 2 skoki), kombinacja lub 

sekwencja skoków może składać się z tych samych skoków lub różnych, dany rodzaj skoku można 

powtórzyć tylko w kombinacji/sekwencji; 

 maksymalnie 2 piruety, dozwolone kombinacje piruetów, niedozwolony skok do piruetu; 

 sekwencja choreograficzna (spirale, kroki) wykorzystująca całą powierzchnię lodowiska. 

 „Silver” – maksymalny czas trwania do 2:10 min, ale może być krótszy, wymagane elementy: 

 maksymalnie 5 elementów skokowych, tylko skoki pojedyncze łącznie z Axlem, dozwolone maksymalnie  

3 kombinacje lub sekwencje skoków (w tym jedna może zawierać 3 skoki, pozostałe  

2 skoki), kombinacja lub sekwencja skoków może składać się z tych samych skoków lub różnych, dany 

rodzaj skoku można powtórzyć tylko w kombinacji/sekwencji; 

 maksymalnie 3 różne piruety, w tym co najmniej jedna kombinacja, dozwolony skok do piruetu; 

 sekwencja choreograficzna (spirale, kroki) wykorzystująca całą powierzchnię lodowiska. 

 „Gold” – maksymalny czas trwania do 2:40 min, ale może być krótszy, wymagane elementy: 

 maksymalnie 6 elementów skokowych, skoki pojedyncze lub podwójne (niedozwolony podwójny Flip, 

podwójny Lutz i podwójny Axel), dozwolone maksymalnie 3 kombinacje lub sekwencje skoków (w tym 

jedna może zawierać 3 skoki, pozostałe 2 skoki), kombinacja lub sekwencja skoków może składać się z 

tych samych skoków lub różnych, dany rodzaj skoku można powtórzyć tylko w kombinacji/sekwencji; 

 maksymalnie 3 różne piruety, w tym co najmniej jedna kombinacja piruetów ze zmianą nogi oraz skok do 

piruetu; 

 sekwencja kroków wykorzystująca całą powierzchnię lodowiska. 

 „Masters/Elite Masters” – maksymalny czas trwania do 3:10 min, ale może być krótszy, wymagane 

elementy: 

 maksymalnie 7 elementów skokowych, skoki pojedyncze, podwójne lub potrójne, dozwolone maksymalnie 

3 kombinacje lub sekwencje skoków (w tym jedna może zawierać 3 skoki, pozostałe 2 skoki), kombinacja 

lub sekwencja skoków może składać się z tych samych skoków lub różnych, dany rodzaj skoku można 

powtórzyć tylko w kombinacji/sekwencji; 

 maksymalnie 3 różne piruety, w tym co najmniej jedna kombinacja piruetów ze zmianą nogi oraz skok do 

piruetu; 

 sekwencja kroków wykorzystująca całą powierzchnię lodowiska. 
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Ponadto, kategorie zostaną podzielone na grupy wiekowe: 

 Klasa CHILD – urodzeni po 01.07.1999  

 Klasa YA (Young Adults) – urodzeni pomiędzy 01.07.1987 - 30.06.1999 

 Klasa I – urodzeni pomiędzy 01.07.1977 -30.06.1987 

 Klasa II – urodzeni pomiędzy 01.07.1967-30.06.1977 

 Klasa III – urodzeni pomiędzy 01.07.1957-30.06.1967 

 Klasa IV – urodzeni pomiędzy 01.07.1947-30.06.1957 

 Klasa V – urodzeni pomiędzy 01.07.1937-30.06.1947 

W przypadku mniejszej ilości zawodników organizator może łączyć  grupy wiekowe w poszczególnych klasach. 

 

 Program artystyczny - program powinien polegać na interpretacji wybranego tematu muzycznego. Program 

oceniany jest wyłącznie za komponenty przez sędziów oceny. 

Soliści/Solistki – konkurencja zostanie rozegrana w kategoriach: 

 „Bronze/Silver” - maksymalny czas trwania do 1:40 min, ale może być krótszy. Program powinien 

zawierać 1 lub 2 skoki oraz 1 lub 2 piruety. 

 „Gold” - maksymalny czas trwania do 1:40 min, ale może być krótszy. Program powinien zawierać 1 

lub 2 skoki oraz 1 lub 2 piruety. 

 „Masters/Elite Masters” - maksymalny czas trwania do 2:10 min, ale może być krótszy. Program 

powinien zawierać 1 lub 2 skoki oraz 1 lub 2 piruety. 

Pary sportowe – konkurencja zostanie rozegrana w kategoriach: 

 Adult - maksymalny czas trwania do 1:50 min, ale może być krótszy. 

 „Masters/Elite Masters” - maksymalny czas trwania do 2:20 min, ale może być krótszy. 

 

 Pary taneczne: 

 Tańce obowiązkowe – 2 dowolnie wybrane tańce obowiązkowe 

 Short Dance – maksymalny czas trwania do 2:50 min, ale może być krótszy. 

 Taniec dowolny – podział na kategorie:  

 „Bronze” - maksymalny czas trwania do 2:00 min, ale może być krótszy. 

 „Silver” - maksymalny czas trwania do 2:40 min, ale może być krótszy. 

 „Gold/Masters/Elite Masters” - maksymalny czas trwania do 3:10 min, ale może być krótszy. 

 

 Pary sportowe  – program dowolny, konkurencja zostanie rozegrana w kategoriach: 

 Adult - maksymalny czas trwania do 2:50 min, ale może być krótszy. 

 „Masters/Elite Masters” - maksymalny czas trwania do 3:10 min, ale może być krótszy. 

 

 Show Duo – program dowolny, maksymalny czas trwania do 2:50, ale może być krótszy. W konkurencji muszą 

brać udział dwie osoby. Program oceniany jest wyłącznie za komponenty przez sędziów oceny. W konkurencji 

nie ma podziału na grupy wiekowe. 

 

 Tańce obowiązkowe solo – dowolnie wybrany taniec obowiązkowy (dwie sekwencje), do dowolnie wybranego 

podkładu muzycznego w określonym rytmie i tempie wybranego tańca obowiązkowego wg regulaminu ISU 

wykonywany solo. W konkurencji  nie ma podziałów na płeć i grupy wiekowe. 

 

 Beginners - maksymalny czas trwania do 1:50 min, ale może być krótszy. Konkurencja dla dziewcząt i 

chłopców urodzonych w roku 2007 lub młodszych, które posiadają podstawowe umiejętności łyżwiarskie. 

Program oceniany tylko w dwóch komponentach – skating skills i performance/execution. 

4. Pozostałe informacje związane z uczestnictwem w zawodach: 

Muzykę należy dostarczyć na płycie CD przed rozpoczęciem konkurencji, muzyka z wokalem dozwolona jest we 
wszystkich kategoriach; 

Zawodnicy muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach, które należy 
przekazać do Biura Zawodów; 

Program minutowy prześlemy po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń. 
 
5. Termin przesyłania zgłoszeń: do 25.02.2016 r.  

     W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, klub, datę urodzenia i konkurencję/klasę. 
 
6. Zasady finansowania: 

Koszty organizacji zawodów pokrywa MKŁ. Opłata startowa wynosi 100 zł płatna przelewem na rachunek 

MKŁ Łódź w mBank 54114020040000310275510576 z podaniem nazwiska uczestnika, nazwy klubu oraz 
konkurencji/klasy. Start w drugiej lub trzeciej konkurencji – 50% zniżki.  

 
Serdecznie zapraszamy! 

  Jolanta Baryła 


