REGULAMIN SPRAWDZIANU KWALIFIKACYJNEGO
w Warszawie, 06.09.2017 dla Solistek i Solistów
do zawodów z cyklu JGP 2017 w Mińsku i w Gdańsku.

I.

PZŁF otrzymał możliwość zgłoszenia następującej liczby zawodników (solistek i solistów) do
zawodów w cyklu ISU Junior Grand Prix 2017:
- JGP w Mińsku/BLR (20-24 września 2017 r.) – 1 solistka i 1 solista
- JGP w Gdańsku/POL (4-7 października 2017 r.) – 3 solistki, 3 solistów, 3 pary taneczne.

II.

W celu wytypowania składu kadry narodowej na w/w zawody w dniu 06.09.2017 r. na lodowisku
Torwar w Warszawie zostanie przeprowadzony sprawdzian, w którym mogą uczestniczyć
zawodnicy, którzy zgłosili dotychczas gotowość do reprezentowania Polski w cyklu, tj.:
Solistki
Soliści:
1. Hryniewicz Paulina
1. Gurtler Ryszard
2. Okhrem Lucyna
2. Matysiak Eryk
3. Lerka Natalia
3. Kołakowski Jan
4. Zawadzka Magdalena
4. Wiśniewski Piotr
5. Rzepiel Oliwia
5. Witkowski Kornel
6. Rudolf Aleksandra
6. Witkowski Miłosz
7. Rejment Agnieszka
7. Woźniak Michał
8. Sudnik Celina
8. Peteja Kamil

III. Sprawdzian polegał będzie na zaprezentowaniu przez każdego zawodnika dwóch programów (SP i
FS), zgodnie z regulaminem ISU na sezon 2017/18, które zostaną ocenione przez sędziów.
Sprawdzian odbędzie się jednego dnia, w FP zachowana zostanie ta sama kolejność startu, co w SP,
tak aby wszyscy zawodnicy mieli taki sam czas na odpoczynek i regenerację pomiędzy SP i FP.
Szczegóły dotyczące programu sprawdzianu, terminu potwierdzania zgłoszeń oraz skład komisji
sędziowskiej zostaną podane w późniejszym czasie.
IV. Na zawodach JGP w Mińsku Polskę reprezentować będzie zwycięzca sprawdzianu w każdej
konkurencji, pod warunkiem spełnienia dodatkowo poniższych kryteriów:
a) w przypadku solistek:
• osiągnięcia oceny technicznej (TES) – w wys. 80% pkt limitu na MŚ Juniorów, tj. 44 pkt
• wykonania przynajmniej w jednym programie czystego skoku potrójnego,
b) w przypadku solistów:
• osiągnięcia oceny technicznej (TES) – w wys. 80% pkt limitu na MŚ Juniorów, tj. 49,6 pkt
• wykonania przynajmniej w jednym programie dwóch czystych skoków potrójnych
Za czysty skok potrójny uznany będzie element skokowy zawierający skok potrójny z pełną rotacją –
skok, którego Panel Techniczny nie zidentyfikuje jako downgraded („<<”) lub under-rotated („<”) –
oceniony przez sędziów oceny ze średnią GOE nie mniejszą niż „-1”.
V.

Na zawodach JGP w Gdańsku Polskę reprezentować będzie do trzech najlepszych zawodników w
każdej konkurencji, którzy na Zawodach Otwarcia Sezonu w Oświęcimiu (15-17 września 2017 r.)
osiągną kolejno:
•

trzy najwyższe miejsca w konkurencji par tanecznych

•

dwa najwyższe miejsca w konkurencji juniorek i juniorów, plus zawodnicy, którzy uprzednio
uzyskali kwalifikację w ramach sprawdzianu kadry do JGP w Mińsku – pkt IV niniejszego
regulaminu.

PROSZĘ O POTWIERDZENIE STARTU ZAWODNIKÓW (na office@pfsa.com.pl) do 31.08.2017

