Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach i grupach dla
amatorów:
Solistki i soliści: brązowa, srebrna, złota, artistic
Pary sportowe: Intermediate
Grupy wiekowe:
Klasa TEENAGER zawodnicy urodzeni po 1.07.2002 – TYLKO Program Artystyczny
Klasa YA (Young Adults) zawodnicy urodzeni pomiędzy 1.07.1992 a 30.06.2002
Klasa I zawodnicy urodzeni pomiędzy 1.07.1982 a 30.06.1992
Klasa II zawodnicy urodzeni pomiędzy 1.07.1972 a 30.06.1982
Klasa III zawodnicy urodzeni pomiędzy 1.07.1962 a 30.06.1972
Klasa IV zawodnicy urodzeni pomiędzy 1.07.1952 a 30.06.1962
Klasa V zawodnicy urodzeni przed 30.06.1952
Organizator zastrzega sobie prawo łączenia grup wiekowych w przypadku małej ilości
zgłoszeń

PROGRAM DOWOLNY - KLASA BRĄZOWA
Czas trwania 1:40 +/- 10 sek, odjęcia za upadek 0,5 pkt,
factor w komponentach 2.5 (Skating Skills, Performance),
w piruetach można osiągnąć max poziom 1
Program musi zawierać:
• Max 4 elementy skokowe, w tym max 2 kombinacje skoków składających się z max
2 skoków. Każdy skok można wykonać max 2 razy. Axel i skoki podwójne, potrójne
skoki są zabronione.
• Max 2 różne piruety. Jeden z nich musi być piruetem w jednej pozycji bez zmiany
nogi. Wejście skokiem do piruetu jest niedozwolone. Minimalna ilość obrotów 3 dla
piruetu bez zmiany nogi, 6 dla piruetu ze zmianą nogi (min 3 obroty na każdej nodze).
Aby pozycja w piruecie była zaliczona musi być wykonana podczas min 2 obrotów.
Kombinacja piruetów musi zawierać min 2 pozycje bazowe, aby otrzymać pełną
wartość punkową musi zawierać 3 pozycje (waga, siadany, stany). Poziom w piruecie
można osiągnąć max Level 1, wszystkie inne cechy będą brane pod uwagę w ocenie
sędziów oceny a nie panelu technicznego.
• 1 sekwencja choreograficzna pokrywająca ½ lodowiska składająca się z kroków,
spiral, obrotów typu tweezle, pętlice itd., wypadów, mond, Ina Bauer, podskoków itd.
Sekwencja choreograficzna nie ma wymaganego rysunku, ale musi być widoczna jako
część programu, nie ma poziomu trudności, oceniana jest w GOE.

PROGRAM DOWOLNY KLASA SILVER
Czas trwania 2:00 +/- 10 sek, odjęcia za upadek 0,5pkt,
factor w komponentach 2.0 (Skating Skills, Performance, Interpretation)
w piruetach można osiągnąć max poziom 2
Program musi zawierać:
• Max 5 elementów skokowych, w tym max 2 kombinacje lub sekwencje skoków
składających się z 2 skoków. Jedna kombinacja skoków może być trójkombinacją.
Każdy skok można wykonać max 2 razy. Niedozwolone skoki podwójne i potrójne.
Każdy skok można wykonać max dwa razy. Euler może być wykonany pomiędzy
dwoma skokami z listy skoków. Skoki spoza listy skoków mogą być wykonywane jako
elementy łączące (np. Walley),
• Max 2 różne piruety, z tego jeden musi być kombinacją piruetów. Minimalna
wymagana ilość obrotów w piruecie bez zmiany nogi 4, ze zmianą nogi 6 obrotów (po
3 obroty na każdej nodze). Kombinacja piruetów musi mieć 3 pozycje bazowe, aby
otrzymać pełną wartość punktów. Symbol V oznacza brak pozycji bazowej i obniża
wartość piruetu. Poziom w piruecie można osiągnąć max Level 2, wszystkie inne cechy
będą brane pod uwagę w ocenie sędziów oceny a nie panelu technicznego
• 1 sekwencja choreograficzna pokrywająca całą taflę lodowiska składająca się z
kroków, spiral, obrotów typu tweezle, pętlice itd., wypadów, mond, Ina Bauer,
podskoków itd. Sekwencja choreograficzna nie ma wymaganego rysunku, ale musi być
widoczna jako część programu, nie ma poziomu trudności, oceniana jest w GOE.
PROGRAM DOWOLNY KLASA GOLD
Czas trwania 2:50 +/- 10 sek, odjęcia za upadek 1,0 pkt,
factor w komponentach 2.0 (Skating Skills, Performance, Interpretation),
w piruetach i sekwencji kroków można osiągnąć max poziom 3
Program musi zawierać:
• Max 5 elementów skokowych (dozwolone skoki pojedyncze w tym 1A oraz skoki
podwójne z wyłączeniem 2A, 2F i 2Lz), w tej ilości może być max 3 kombinacje lub
sekwencje skoków składających się z 2 skoków. Jedna kombinacja skoków może być
trójkombinacją. Każdy skok można wykonać max 2 razy. Niedozwolone skoki potrójne.
Każdy skok można wykonać max dwa razy. Euler może być wykonany pomiędzy
dwoma skokami z listy skoków. Skoki spoza listy skoków mogą być wykonywane jako
elementy łączące (np. Walley),
• Max 3 różne piruety, z tego jeden musi być kombinacją piruetów ze zmianą nogi oraz
jeden skokiem do piruetu lub piruetem rozpoczynającym się skokiem. Minimalna
wymagana ilość obrotów w piruecie bez zmiany nogi 4, ze zmianą nogi 8 obrotów (min.
po 3 obroty na każdej nodze). Kombinacja piruetów musi mieć 3 pozycje bazowe aby
otrzymać pełną wartość punktów. Symbol V oznacza brak pozycji bazowej i obniża
wartość piruetu. Poziom w piruecie można osiągnąć max Level 3, wszystkie inne cechy
będą brane pod uwagę w ocenie sędziów oceny a nie panelu technicznego
• Max 1 sekwencja kroków z wykorzystaniem całego lodowiska

PROGRAM ARTYSTYCZNY (Artistic Free Skating)
Czas trwania 1:30 +/- 10 s.
Factor w komponentach: SS, TR – 1.5; PE, CO, IN – 2.0
Brak odjęć za upadki i nielegalne elementy
Używanie rekwizytów jest zabronione.
Program musi zawierać min 1, max 2 skoki wyłącznie pojedyncze bez kombinacji
skoków (1Axel jest niedozwolony), min 1 max 2 piruety.
Program oceniany jest bez oceny technicznej, jedynie w komponentach: skating skills,
transitions, performance, composition, interpretation

