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Zarząd

REGULAMIN
powoływania Solistek i Solistów
do Reprezentacji Polski na zawody cyklu ISU Junior Grand Prix 2018
I. PZŁF otrzymał możliwość zgłoszenia po jednej solistce i jednym soliście do następujących
zawodów z cyklu ISU Junior Grand Prix 2018:
a. JGP w Kownie (LTU) – 5-8 września 2018 r.
b. JGP w Ostrawie (CZE) – 26-29 września 2018 r.
c. JGP w Erewaniu (ARM) – 10-13 października 2018 r.
Reprezentacja na JGP w Kownie
II. W celu wytypowania składu reprezentacji na zawody JGP w Kownie w dniu 20.08.2018 r. na
lodowisku Torwar II w Warszawie zostanie przeprowadzony sprawdzian kwalifikacyjny, w którym
mogą uczestniczyć zawodnicy w kategorii juniora, którzy zgłosili wolę startu w tych zawodach, tj.:
a. solistki:
• Julia KIERUL (MKS Axel Toruń)
• Amelia KONIK (UKŁF Unia Oświęcim)
• Natalia KOZIEJOWSKA (FSA Warsaw)
• Oliwia RZEPIEL (UKŁF Ochota Warszawa)
• Nikola WOJTYŃSKA (UKŁF Ochota Warszawa)
b. soliści:
• Ryszard GURTLER (UKŁF Ochota Warszawa)
• Miłosz WITKOWSKI (ŁTŁF Łódź)
III. Sprawdzian kwalifikacyjny będzie polegał na zaprezentowaniu przez każdego zawodnika dwóch
programów (SP i FS), które zostaną ocenione przez sędziów. Sprawdzian odbędzie się jednego
dnia. Szczegóły dotyczące programu sprawdzianu, terminu potwierdzania zgłoszeń oraz skład
komisji sędziowskiej zostaną podane w późniejszym czasie.
IV. Na zawodach JGP w Kownie Polskę reprezentować będzie zwycięzca sprawdzianu w każdej
konkurencji, pod warunkiem spełnienia dodatkowo poniższych kryteriów:
a. w przypadku solistek:
• osiągnięcia oceny technicznej (TSS) – w SP powyżej 19 pkt. i w FS powyżej 34 pkt. lub
osiągnięcie oceny technicznej w obu programach łącznie powyżej 53 pkt.
• wykonania przynajmniej w jednym programie czystego skoku potrójnego,
b. w przypadku solistów:
• osiągnięcia oceny technicznej (TSS) – w SP powyżej 20 pkt. i w FS powyżej 41 pkt. lub
osiągnięcie oceny technicznej w obu programach w sumie powyżej 61 pkt.,
• wykonania przynajmniej w jednym programie czystego skoku potrójnego.
Za czysty skok potrójny uznany będzie element skokowy zawierający skok potrójny z pełną
rotacją – skok, którego Panel Techniczny nie zidentyfikuje jako downgraded („<<”) lub underrotated („<”) – oceniony przez sędziów oceny ze średnią GOE nie mniejszą niż „-2”.
Reprezentacja na JGP w Ostrawie i JGP w Erewaniu
V. Na zawodach JGP w Ostrawie i JGP w Erewaniu Polskę reprezentować będą zawodnicy, którzy
zajęli pierwsze i drugie miejsce w Zawodach Otwarcia o puchar im. Krystyny Mydlarz (14-16
września 2018 r.). Pierwszeństwo wyboru zawodów JGP przysługuje zawodnikowi, który zajął
wyższe miejsce.
VI. Zawodnikami rezerwowymi będą odpowiednio zawodnicy, którzy zajęli kolejne miejsca na
sprawdzianie, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w pkt. IV.a) i IV.b) powyżej, oraz
zawodnicy, którzy zajęli kolejne miejsca w Zawodach Otwarcia o puchar im. Krystyny Mydlarz.
Kwalifikacja do JGP 2018
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