Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego
ul. Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa
KRS: 0000072440 NIP: 5261678146

Komisja
Organizacyjna
Załącznik nr 1
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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW
MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW PÓŁNOCY
1. ORGANIZATOR

Miejski Klub Łyżwiarski ul. Stefanowskiego 28, 90 -537 Łódź tel. 608435076
e-mail: mkl_lodz@interia.pl

2. TERMIN I MIEJSCE

8-9.10.2020r. Lodowisko Bombonierka im.Marii Olszewskiej-Lelonkiewicz
ul. Stefanowskiego 28, 90-537 Łódź

3. KONKURENCJE

Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach
Podstawowych: MMM Północy – klasa złota, srebrna, brązowa solistki, soliści,
tańce na lodzie.

4. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia prosimy przesłać na adres organizatora : mkl_lodz@interia.pl oraz
Delegata Technicznego Angeliki Rrzeczkowskiej-Drab – angela.drab@gmail.com.
oraz wprowadzić (wraz z elementami) do systemu zgłoszeń PZŁF do dnia
20.09.2020. Zawodnicy bez aktualnych badań lekarskich, licencji oraz elementów
nie będą dopuszczeni do startu.

5. MUZYKA

W terminie do 20.09.2020r. należy przesłać muzykę w formacie mp3/wav/ na adres
organizatora: entries.lodz@gmail.com

6. REGULAMIN

Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem ISU oraz PZŁF.
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Licencyjnym zawodnicy muszą posiadać
aktywną w systemie PZŁF licencję sportową oraz ważne aktualne badania lekarskie.
Zawodnicy startujący w kategorii klasy wstępnej U7 i brązowej U9 oraz we
wszystkich kategoriach dodatkowych mogą nie posiadać licencji sportowej, ale
wówczas muszą wyrobić na miejscu u organizatora zawodów licencję jednorazową
za którą pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 30zł – płatna gotówką w
dniu zawodów. Opłata ta przekazana zostanie do PZŁF. Zawodnicy występujący o
licencją jednorazową zgodnie z obowiązującym Regulaminem Licencyjnym
posiadać aktualne badania lekarskie.
Wniosek o wydanie licencji jednorazowej można pobrać na stronie PZŁF
http://www.pfsa.com.pl/docs/1819/Zal05_wniosek_o_licencje_jednorazowa.pdf
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7. PROGRAM MINUTOWY

Zostanie opracowany i opublikowany po otrzymaniu i zweryfikowaniu zgłoszeń i
udostępniony na stronie www.pfsa.com.pl.

8. LOSOWANIE

Losowanie zostanie przeprowadzone elektronicznie ( w przypadku MP i finałów
OOM metoda tradycyjną) według regulaminu PZŁF. Kolejność startu zostanie
opublikowana na stronie www.pfsa.com.pl.

9. ZASADY FINANSOWANIA

Koszt organizacji zawodów pokrywa MKL Lodz, koszty uczestnictwa ponoszą Kluby.
Opłatę współorganizacyjną w wysokości soliści, solistki 200 zł , pary 300zł należy
wpłacić w terminie 22.09.2020r. przelewem na konto organizatora w mBanku:
54 1140 2004 0000 3102 7551 0576 z podaniem imienia i nazwiska zawodnika,
nazwy klubu oraz konkurencji Wpłaty po wyznaczonej dacie 250zł konkurencje
solowe i 350zł pary.

10. NOCLEGI

należy zamówić we własnym zakresie
Propozycja noclegów:

11. INNE/COVID-19

Podczas zawodów obowiązują obostrzenia dotyczące zaleceń
sanitarnych dla organizatorów imprez sportowych w zamkniętych obiektach
ustalane przez MOSiR w Łodzi, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sportu, Polski
Związek Łyżwiarstwa Figurowego, ISU. Szczegóły zostaną przesłane w późniejszym
terminie.
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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW
XIII PUCHAR ŁODZI - MEMORIAŁ MARII OLSZEWSKIEJ-LELONKIEWICZ
1. ORGANIZATOR

Miejski Klub Łyżwiarski ul. Stefanowskiego 28, 90 -537 Łódź tel. 608435076
e-mail: mkl_lodz@interia.pl

2. TERMIN I MIEJSCE

9-11.10.2020r. Lodowisko Bombonierka im.Marii Olszewskiej-Lelonkiewicz
ul. Stefanowskiego 28, 90-537 Łódź

3. KONKURENCJE

Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach podstawowych:
junior młodszy a i b, junior, senior oraz dodatkowych – klasa złota, srebrna,
brązowa solistki, soliści. Tańce na lodzie kategorie novice basic, intermediate,
advanced novice, junior oraz senior

4. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia prosimy przesłać na adres organizatora : mkl_lodz@interia.pl oraz
Delegata Technicznego Angeliki Rrzeczkowskiej-Drab – angela.drab@gmail.com.
oraz wprowadzić (wraz z elementami) do systemu zgłoszeń PZŁF do dnia
20.09.2020. Zawodnicy bez aktualnych badań lekarskich, licencji oraz elementów
nie będą dopuszczeni do startu.

5. MUZYKA

W terminie do 20.09.2020r. należy przesłać muzykę w formacie mp3/wav/ na adres
organizatora: entries.lodz@gmail.com

6. REGULAMIN

Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem ISU oraz PZŁF.
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Licencyjnym zawodnicy muszą posiadać
aktywną w systemie PZŁF licencję sportową oraz ważne aktualne badania lekarskie.
Zawodnicy startujący w kategorii klasy wstępnej U7 i brązowej U9 oraz we
wszystkich kategoriach dodatkowych mogą nie posiadać licencji sportowej, ale
wówczas muszą wyrobić na miejscu u organizatora zawodów licencję jednorazową
za którą pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 30zł – płatna gotówką w
dniu zawodów. Opłata ta przekazana zostanie do PZŁF. Zawodnicy występujący o
licencją jednorazową zgodnie z obowiązującym Regulaminem Licencyjnym
posiadać aktualne badania lekarskie.
Wniosek o wydanie licencji jednorazowej można pobrać na stronie PZŁF
http://www.pfsa.com.pl/docs/1819/Zal05_wniosek_o_licencje_jednorazowa.pdf
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7. PROGRAM MINUTOWY

Zostanie opracowany i opublikowany po otrzymaniu i zweryfikowaniu zgłoszeń i
udostępniony na stronie www.pfsa.com.pl.

8. LOSOWANIE

Losowanie zostanie przeprowadzone elektronicznie ( w przypadku MP i finałów
OOM metoda tradycyjną) według regulaminu PZŁF. Kolejność startu zostanie
opublikowana na stronie www.pfsa.com.pl.

9. ZASADY FINANSOWANIA

Koszt organizacji zawodów pokrywa MKL Lodz, koszty uczestnictwa ponoszą Kluby.
Opłatę współorganizacyjną w wysokości 200 zł soliści, 300zł para należy wpłacić w
terminie 22.09.2020r. przelewem na konto organizatora w mBanku:
54 1140 2004 0000 3102 7551 0576 z podaniem imienia i nazwiska zawodnika,
nazwy klubu oraz konkurencji. Wpłaty po wyznaczonej dacie 250zł konkurencje
solowe i 350zł pary.

10. NOCLEGI

należy zamówić we własnym zakresie
Propozycja noclegów:

11. INNE/COVID-19

Podczas zawodów obowiązują obostrzenia dotyczące zaleceń
sanitarnych dla organizatorów imprez sportowych w zamkniętych obiektach
ustalane przez MOSiR w Łodzi, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sportu, Polski
Związek Łyżwiarstwa Figurowego, ISU. Szczegóły zostaną przesłane w późniejszym
terminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
JOLANTA BARYŁA
PREZES ZARZĄDU MKŁ
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