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Komunikat nr 2176

Soliści & Pary sportowe
Niektóre zmiany w regulaminie i przepisach technicznych
zaakceptowane przez 57 Kongres ISU
I. Przepisy szczególne
Przepis 353 ust. 1 lit. h), ii)
ii) Sekwencje skoków są oceniane jako jeden element, przez dodanie wartości bazowej
dwóch skoków, mnożąc wynik przez 0,8 i stosując GOE skoku o wyższej wartości
liczbowej. Faktyczna wartość punktowa sekwencji zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc
po przecinku.
Przepis 353, paragraf 1. h) iv)
iv) W programie krótkim i dowolnym solistów wartości bazowe (ale nie GOE) dla elementów
skokowych rozpoczętych w drugiej połowie programu będą mnożone przez specjalny
współczynnik 1.1 w celu przyznania kredytu za równomierne rozłożenie trudności w
programie. Jednak tylko ostatni element skokowy wykonany w drugiej połowie programu
krótkiego i ostatnie trzy elementy skokowe wykonane w drugiej połowie programu
dowolnego będą liczone tym współczynnikiem. Każda przemnożona wartość bazowa dla
tych elementów skokowych wykonanych w drugiej połowie programu zostanie
zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Druga połowa rozpoczyna się w połowie
wymaganego czasu bez uwzględnienia dodatkowych plus/minus 10 sekund. Jednak w
przypadku przerw trwających do 3 minut (przepis 515) współczynnik 1.1 będzie
stosowany tylko w przypadku elementów skoku, które były wykonane w drugiej połowie
programu, ale przed rozpoczęciem przerwy.
Przepis 414, ustęp 4 b)
b) wziąć udział: w okresie dwudziestu czterech (24) miesięcy w zawodach solistów i w
tańcach na lodzie, odpowiednio trzydzieści sześć (36) miesięcy w parach sportowych,
przed 31 lipca roku nominacji jako Kontroler Techniczny (TC) w:
- dwóch (2) zawodach międzynarodowych (zgodnie z regułą 411, pkt 9.b)
lub
- jednych (1) zawodach mistrzowskich w łyżwiarstwie figurowym ISU lub jednych (1)
zawodach Grand Prix lub finale Grand Prix (senior lub junior) lub jednych (1)
zawodach Challenger Series (senior) i jednych (1) zawodach krajowych (zgodnie z art.
411 ust. 9a).
Udział w zawodach jako TC w parach sportowych liczy się również dla TC solistów.
Udział w zawodach jako TC solistów nie jest liczony dla TC par sportowych, chyba, że
zostanie zaliczone sędziowanie w parach sportowych jako Sędzia Główny, Sędzia Oceny,
członek OAC na zawodach lub uczestnik lub moderator podczas seminarium ISU
poświęconego parom sportowym.

Przepis 415, paragraf 4 b)
b) wziąć udział: w okresie dwudziestu czterech (24) miesięcy przed 31 lipca roku nominacji
jako Techniczny Specjalista (TS) w:
- dwóch (2) zawodach międzynarodowych ( zgodnie z Regułą 411, paragraf 9.b),
lub
- jednych (1) zawodach mistrzowskich w łyżwiarstwie figurowym ISU lub jednych (1)
zawodach Grand Prix lub finale Grand Prix (senior lub junior) lub jednych (1)
zawodach Challenger Series (senior) i jednych ( 1) zawodach krajowych (zgodnie
z art. 411 ust. 9a).
Udział w zawodach jako TS w parach sportowych liczy się również dla TS solistów.
Udział w zawodach jako TS solistów nie liczy się dla TS par sportowych.
Przepis 430, paragraf f)
Ogólne i szczegółowe obowiązki i uprawnienia
- Każda forma elektronicznych urządzeń komunikacyjnych, takich jak telefony
komórkowe, tablety lub inteligentne zegarki, muszą być wyłączone, gdy oficjele znajdują
się na ich oficjalnych stanowiskach.
- Oficjele ISU nie mogą być Kierownikiem Ekipy (Team Leader) w tym samym sezonie,
w którym pełnią rolę Sędziego Głównego, Sędziego, Kontrolera Technicznego,
Specjalisty Technicznego lub członka OAC w Zawodach Mistrzostwskich ISU lub
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich.
Przepis 431, paragraf 1
Spotkanie Sędziów na Zawodach Międzynarodowych (judges Meeting)
Sędziowie Oceny na Zawodach Międzynarodowych muszą wziąć udział w Spotkaniu
Sędziów, które odbędzie się bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Dokładny czas
i format tego spotkania będzie określony przez Sędziego Głównego. Jednak spotkanie to
powinno obejmować przynajmniej krótkie podsumowanie wszystkich tematów, omawianych
podczas Wstępnego Spotkania Sędziów (IJM) i Spotkania odbywającego się przed samą
konkurencją Zawodów Mistrzowskich ISU, zawodów ISU i Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

II. Przepisy techniczne
Przepis 504, paragraf 1 c)
c) Stopień wykonania (GOE)
Każdy sędzia będzie oceniać jakość wykonania każdego elementu w zależności od
pozytywnych lub negatywnych cech wykonania i błędów w jedenastostopniowej (11) skali
oceny wykonania (GOE): + 5, +4, +3, +2, +1, wartość bazowa, -1, -2, -3, -4, - 5.
Zgodnie z Regułą 353, paragrafy 1.h) (i) i (ii) oraz 1.i), kombinacje skoków, sekwencje
skoków (w solistach i parach sportowych) są oceniane jako jeden element. Zasady oceniania
GOE są publikowane i aktualizowane w Komunikatach ISU.
Przepis 504 paragraf 3 b)
Punkty przyznawane przez sędziów odpowiadają następującym stopniom komponentów
programu: mniej niż 1 – wykonanie ekstremalnie złe, 1-1.75 - bardzo złe, 2 - 2,75 - złe, 3-3,75
- słabe, 4 - 4,75 - zadowalające, 5 - 5,75 - średnie, 6 - 6,75 - powyżej średniej, 7 - 7,75 dobre, 8 -8,75 - bardzo dobre, 9 - 9,75 doskonałe, 10 - wybitnie.

Przepis 520 paragraf 2:
Na podstawie wyniku krótkiego programu / tańca rytmicznego tylko zawodnicy zajmujący
miejsca 1-24 w jeździe indywidualnej, 1-16 w parach sportowych (1-20 w parach sportowych
na Mistrzostwach Świata) i 1-20 Tańcach na Lodzie zakwalifikują się do finału tj. programu
dowolnego / tańca dowolnego.
Przepis 610
Kombinacje skoków
W kombinacji skoków, noga lądująca jest nogą startową do następnego skoku. Jeden pełny
obrót na lodzie pomiędzy skokami (wolna stopa może dotknąć lodu, ale bez przeniesienia
ciężaru ciała) utrzymuje element w ramach definicji kombinacji skoków. Jednak Euler (półRytberger), gdy jest używany w kombinacjach pomiędzy dwoma skokami z listy, jest
skokiem z listy o wartości wskazanej w SOV.
Jeśli pierwszy skok kombinacji składającej się z dwóch skoków nie powiedzie się i okaże się
"skokiem nie znajdującym się na liście", element nadal będzie traktowany jako kombinacja
skoków.
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Przepis 610
Sekwencje skoków
Sekwencja skoków składa się z 2 (dwóch) skoków o dowolnej liczbie obrotów, zaczynając
od dowolnego skoku z listy, po którym następuje skok typu Axel z bezpośrednim krokiem
od krzywej lądowania pierwszego skoku do krzywej wyskoku do Axla.
Przepis 610,
Nielegalnymi elementami są:
- skoki typu salto;
- podnoszenia ze złym uchwytem.
Przepis 611 paragraf 2 i 3
Program krótki dla juniorów i seniorów dla kobiet i mężczyzn
b) Skok solo już nie musi już być poprzedzony krokami i / lub innymi ruchami łyżwiarskimi.
Przepis 612
Powtórzenia:
Jakikolwiek podwójny skok (w tym podwójny Axel) nie może być włączony więcej niż dwa
razy w Programie Dowolnym (jako skok solo lub część kombinacji/sekwencji skoków).
Spośród wszystkich potrójnych i poczwórnych skoków tylko dwa (2) można wykonać
dwukrotnie. Z dwóch powtórzeń tylko jeden (1) może być skokiem poczwórnym. Jeśli co
najmniej jedno z tych wykonań znajduje się w kombinacji/sekwencji skoków, obydwu
wykonaniom przypisuje się ich pełną wartość liczbową zgodnie ze skalą wartości. Jeśli oba
skoki są wykonywane jako skoki solo, drugiemu z tych skoków zostanie przypisane 70% jego
wartości liczbowej zgodnie ze SOV.
Potrójne i poczwórne skoki o tej samej nazwie będą uważane za dwa różne skoki. Nie można
wykonać więcej niż dwa razy potrójnego lub poczwórnego skoku.

Przepis 620
Krótki program dla par sportowych dla seniorów i juniorów w każdym sezonie obejmuje
solową kombinację piruetów ze zmianą nogi, ale nie obejmuje parowej kombinacji piruetów.
Przepis 621
2. Dobrze wyważony program Seniorów musi zawierać:
• maksymalnie 3 podnoszenia, nie wszystkie z tej samej grupy, z pełnym wyprostem
ramienia/ramion;
• maksymalnie 1 podnoszenie twistowe;
• maksymalnie 2 różne skoki wyrzucane;
• maksymalnie 1 skok solo;
• maksymalnie 1 kombinację lub sekwencję skoków;
• maksymalnie 1 parową kombinację piruetów;
• maksymalnie 1 spiralę śmierci (różną się od spirali śmierci w programie krótkim);
• maksymalnie 1 sekwencję choreograficzną.
3. Dobrze wyważony program Juniorów musi zawierać:
• maksymalnie 2 podnoszenia, nie wszystkie z tej samej grupy, z pełnym wyprostem
ramienia/ramion;
• maksymalnie 1 podnoszenie twistowe;
• maksymalnie 2 różne skoki wyrzucane;
• maksymalnie 1 skok solo;
• maksymalnie 1 kombinację lub sekwencję skoków;
• maksymalnie 1 parową kombinację piruetów;
• maksymalnie 1 spiralę śmierci;
• maksymalnie 1 sekwencję choreograficzną.

III. Komunikat ISU 2168
Treść tego komunikatu była przedmiotem ustaleń 57 Kongresu ISU. Jest to oficjalne
potwierdzenie informacji zawartych w Komunikacie 2168. Poniżej znajdują się korekty
małych błędów drukarskich:
Strona 8, poz. 4: korekta - 3Lz <poprawiono do 3F <
1. W kombinacjach/sekwencji skoków podczas stosowania GOE z wartością liczbową
najtrudniejszego skoku znaki "<", "e", "V" są brane pod uwagę (np. 3T z wartością
podstawową 4.2 jest uznany za trudniejszy niż 3F< o obniżonej wartości podstawowej
3,98).
Strona 12, podnoszenia: korekta - słowo "z" zostało poprawione na "które".
2. - podnoszenia z więcej niż jednym punktem kontaktu, które wymagają wyjątkowej
równowagi i kontroli (np. podnoszenie „star", gdzie partnerka patrzy w innym
kierunku niż partner).

IV. Seminarium z Frankfurtu 2018
Nowe wymagania dotyczące awansu Kontrolerów Technicznych / Specjalistów Technicznych
będą stosowane od sezonu 2019/20.
Tubbergen,
25 czerwca 2018 r. Lausanne

Jan Dijkema, prezydent
Fredi Schmid, dyrektor generalny

