Sezon 2017/2018
Zasady kwalifikacji w konkurencjach solowych
do Reprezentacji Polski w Łyżwiarstwie Figurowym
na zawody Mistrzowskie ISU oraz Zimowe Igrzyska Olimpijskie
Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu PZŁF z dnia 21.09.2017 r. i wprowadza zasady
wyboru solistów i solistek do Reprezentacji Polski w Łyżwiarstwie Figurowym na następujące zawody w
sezonie 2017/2018:
• ZIO – XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018 w Pjongczangu (09-25.02.2018 r.),
• MŚ – Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Figurowym 2018 w Mediolanie (19-25.03.2018 r.),
• ME – Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Figurowym 2018 w Moskwie (15-21.01.2018 r.),
• MŚJ – Mistrzostwa Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Figurowym 2018 w Sofii (05-11.03.2018 r.)
I. Liczba miejsc dla PZŁF w imprezach mistrzowskich i Igrzyskach Olimpijskich
PZŁF posiada prawo wystawienia następującej liczby solistek i solistów w w/w zawodach:
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*o liczbie miejsc dla solistek i solistów na ZIO zdecydują wyniki 2017 CS Nebelhorn Trophy (27-30.09.2017 r.)

II. Ranking kwalifikacyjny
W celu ustalenia Reprezentacji Polski na w/w zawody tworzy się ranking kwalifikacyjny kategorii
juniorów i seniorów.
A. Ranking kwalifikacyjny kategorii seniorów.
Do rankingu kwalifikacyjnego kategorii seniorów brane będą pod uwagę wyniki końcowe (suma
punktów za program krótki i dowolny) z Mistrzostw Polski Seniorów, rozgrywanych w ramach
Mistrzostw 4 Narodów w Koszycach (14-17.12.2017 r.) oraz z dwóch najlepszych startów w
zawodach ISU Challenger Series, na poniższych zasadach:
• Prowadzi się osobny ranking dla solistek i dla solistów.
• Do rankingu brane są pod uwagę wyniki z trzech zawodów: Mistrzostw Polski Seniorów oraz
maksymalnie dwóch zawodów ISU Challenger Series, chyba że niniejszy regulamin stanowi
inaczej (patrz pkt. VI).
• Do rankingu mogą być brane pod uwagę wyniki zawodów ISU Challenger Series,
rozgrywanych od dnia 21.09.2017 r.,
• Wynik z Mistrzostw Polski Seniorów brany jest do rankingu powiększony o 10%.
• Suma punktów branych do rankingu zostanie ustalona według następującego algorytmu:
∑ranking = MPS * 110% + CS1 + CS2
gdzie:

MPS – wynik Mistrzostw Polski Seniorów

CS – wynik zawodów ISU Challenger Series

B. Ranking kwalifikacyjny kategorii juniorów.
Do rankingu kwalifikacyjnego kategorii juniorów brane będą pod uwagę wyniki końcowe (suma
punktów za program krótki i dowolny) z Mistrzostw Polski Juniorów, rozgrywanych w KrynicyZdroju (26-28.01.2018 r.), oraz z jednego, najlepszego, startu w zawodach międzynarodowych z
kalendarza ISU, na poniższych zasadach:
• Prowadzi się osobny ranking dla solistek i dla solistów.
• Do rankingu brane są pod uwagę wyniki z dwóch zawodów: Mistrzostw Polski Juniorów oraz
jednych zawodów z kalendarza ISU.
• Do rankingu mogą być brane pod uwagę wyniki zawodów w kategorii juniorów z kalendarza
ISU, rozgrywanych od dnia 21.09.2017 r.
• Wynik z Mistrzostw Polski Juniorów brany jest do rankingu powiększony o 10%.
• Suma punktów branych do rankingu zostanie ustalona według następującego algorytmu:
∑ranking = MPJ * 110% + ISU
gdzie: MPJ – wynik Mistrzostw Polski Juniorów

ISU – wynik zawodów międzynarodowych z kalendarza ISU

III. Reprezentacja na ME
W ME Polskę będzie reprezentować solistka i solista, którzy:
1. Osiągną najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem pierwszego oficjalnego treningu w ramach ME
minimalną całkowitą ocenę za elementy techniczne (Minimum Total Element Score), zgodnie z
pkt. 10 komunikatu ISU nr 2097, uprawniającą do udziału w ME:
a. w przypadku solistek – SP: 20 pkt. – FS: 36 pkt.
b. w przypadku solistów – SP: 25 pkt. – FS: 45 pkt.
2. Zajmą najwyższe miejsce w rankingu kwalifikacyjnym kategorii seniora po Mistrzostwach Polski
Seniorów.
W przypadku niemożności startu najwyżej sklasyfikowanych zawodników, do reprezentacji
zakwalifikowani zostaną kolejni zawodnicy z rankingu, spełniający kryterium wskazane w pkt. 1.
IV. Reprezentacja na ZIO
W ZIO, w przypadku uzyskania miejsca dla PZŁF, Polskę będzie reprezentować solistka i solista, którzy:
1. Posiadają polskie obywatelstwo i spełniają wymogi formalne PKOL.
2. Osiągną najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem pierwszego oficjalnego treningu w ramach ZIO
minimalną całkowitą ocenę za elementy techniczne (Minimum Total Element Score), zgodnie z
pkt. 10 komunikatu ISU nr 2097, uprawniającą do udziału w ZIO:
a. w przypadku solistek – SP: 20 pkt. – FS: 36 pkt.
b. w przypadku solistów – SP: 25 pkt. – FS: 45 pkt.
3. Zajmą najwyższe miejsce w rankingu kwalifikacyjnym kategorii seniora po Mistrzostwach Polski
Seniorów.
W przypadku niemożności startu najwyżej sklasyfikowanych zawodników, do reprezentacji
zakwalifikowani zostaną kolejni zawodnicy z rankingu, spełniający kryterium wskazane w pkt. 1-2.
V. Reprezentacja na MŚJ
W MŚJ Polskę będzie reprezentować solistka i solista, którzy:
1. Osiągną najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem pierwszego oficjalnego treningu w ramach MŚJ
minimalną całkowitą ocenę za elementy techniczne (Minimum Total Element Score), zgodnie z
pkt. 10 komunikatu ISU nr 2097, uprawniającą do udziału w MŚJ:
a. w przypadku solistek – SP: 20 pkt. – FS: 35 pkt.
b. w przypadku solistów – SP: 20 pkt. – FS: 42 pkt.
2. Zajmą najwyższe miejsce w rankingu kwalifikacyjnym kategorii juniora na 21 dni przed
rozpoczęciem pierwszego oficjalnego treningu w ramach MŚJ
W przypadku niemożności startu najwyżej sklasyfikowanych zawodników, do reprezentacji
zakwalifikowani zostaną kolejni zawodnicy z rankingu, spełniający kryterium wskazane w pkt. 1.
VI. Reprezentacja na MŚ
W MŚ Polskę będzie reprezentować solistka i solista, którzy:
1. Osiągną najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem pierwszego oficjalnego treningu w ramach MŚ
minimalną całkowitą ocenę za elementy techniczne (Minimum Total Element Score), zgodnie z
pkt. 10 komunikatu ISU nr 2097, uprawniającą do udziału w MŚ:
a. w przypadku solistek – SP: 27 pkt. – FS: 47 pkt.
b. w przypadku solistów – SP: 34 pkt. – FS: 64 pkt.
2. Reprezentując Polskę na ME wejdą do finału (programu dowolnego) albo uzyskując kwalifikację
do reprezentacji na ME będą mieli w rankingu co najmniej 20 pkt. przewagi nad kolejnym
zawodnikiem.
Jeżeli żaden zawodnik nie spełni kryteriów wskazanych w pkt. 2 do reprezentacji zakwalifikowani zostaną
zawodnicy zajmujący najwyższe miejsce w rankingu kwalifikacyjnym kategorii seniora na 21 dni przed
rozpoczęciem pierwszego oficjalnego treningu w ramach MŚ, pod warunkiem spełnienia kryterium
wskazanego w pkt. 1. Po Mistrzostwach Polski Seniorów do rankingu kwalifikacyjnego kategorii seniora
będą brane również wyniki zawodów międzynarodowych w kategorii seniora z kalendarza

ISU, rozgrywanych po dniu 17.12.2017 r. Wyniki z tych zawodów będą brane do rankingu na takich
samych zasadach jak wyniki zawodów ISU Challenger Series.

