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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW
„Zawody Otwarcia – Puchar Soły”
1. ORGANIZATOR

Łyżwiarski Klub Sportowy „Soła” Oświęcim oraz Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego

2.TERMIN I MIEJSCE

01-04.10.2020 r. Hala Lodowa MOSiR w Oświęcimiu, ul. Chemików 4

3. KONKURENCJE

„Zawody Otwarcia – Puchar Soły” zostanie przeprowadzony:
w konkurencjach Soliści i Solistki w kategoriach:
Senior (U15+), Junior (U19), Junior Mł. A (U15), Junior Mł. B (U13, U15, U18), Klasa Złota
(U13, U15, U18), Srebrna (U11, U15, U18), Brązowa (U9, U12, U15, U18) i Wstępna (U7,
U9, U12, U15, U18) oraz konkurencje amatorskie.
w konkurencji Par Sportowych w kategoriach: Senior, Junior, Junior Młodszy oraz
konkurencje amatorskie.

4. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia wraz z planowanymi elementami należy wprowadzić do systemu ORS
w systemie licencyjnym PZŁF do 13.09.2020 r. oraz należy przesłać w tym samym terminie
na adres email:
Klubu ŁKS „Soła” Oświęcim – lkssolaoswiecim@gmail.com oraz
Delegata Technicznego Rafała Mazura – rafal@viproteam.pl
Zawodnicy bez aktualnych badań lekarskich, licencji oraz elementów nie będą dopuszczeni
do losowania.

5. MUZYKA

W terminie do 27.09.2020 r. należy przesłać muzykę w formacie mp3 lub wav,
opisaną: NAZWISKO Imię SHORT kl złota lub NAZWISKO Imię FREE junior
na adres organizatora – lkssolaoswiecim@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 zobowiązani
są uiścić wyższą opłatę startową zgodnie z pkt. VIIa.3 Kodeksu licencyjnego PZŁF.

7. PROGRAM
MINUTOWY

Program minutowy zostanie opracowany po otrzymaniu i zweryfikowaniu wszystkich
zgłoszeń i opublikowany na stronie www.pfsa.com.pl

8. LOSOWANIE

Losowanie zostanie przeprowadzone elektronicznie według
Kolejność startu zostanie opublikowana na stronie www.pfsa.com.pl

9. ZASADY
FINANSOWANIA

Koszt organizacji zawodów pokrywa organizator, koszty uczestnictwa ponoszą kluby.
Opłata współorganizacja w wysokości 200 zł (solistka, solista), 300 zł (para sportowa),
którą należy wpłacić do dnia 27.09.2020 r.,
na konto organizatora: 39 1600 1462 1836 5017 9000 0001
z podaniem nazwiska i imienia zawodnika, nazwy klubu oraz konkurencji.
Po tym terminie opłata wynosi 250 zł (solistka, solista), 350 zł (para sportowa).

10. NOCLEGI

Noclegi należy zamówić we własnym zakresie.
Propozycja noclegów:
- „Polin House”
32-600 Oświęcim, ul. Rynek Główny 16
Telefon: +48 698 175 157, email: polinhouse@polinhouse.pl
- „Willa Pierrot”
32-600 Oświęcim, ul. Jagiełły 2
Telefon: +48 662 049 377
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11. RESTRYKCJE
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Z uwagi na zagrożenie epidemiczne COVID-19 obiekt, w którym przeprowadzone będą
zawody, będzie podzielony na dwie strefy, które w żaden sposób nie mogą się przenikać:
Strefa A – strefa zawodników i trenerów
Strefa B – strefa publiczności
Wejście do Strefy A mają jedynie zgłoszeni zawodnicy, trener oraz 1 przedstawiciel klubu
zgłoszony z imienia i nazwiska (w szatni zawodników oraz w strefie A nie mogą znajdować
się rodzicie oraz żadne inne osoby za wyjątkiem wymienionych powyżej).
Wejście do Strefy B mają kibice tj. rodzice i inne osoby jednak muszą zajmować miejsca w
sposób zgodny z wymogami GIS (Głównego Inspektoratu Sanitarnego) tj. siedząc lub
przebywając w odległości 2 metrów od siebie.
Na terenie obiektów, w którym rozgrywane będą zawody obowiązuje konieczność
dezynfekcji rąk oraz zasłania nosa i ust maseczką lub przyłbicą dotyczy również to trenerów
i reprezentantów klubów.
Przy zgłoszeniu zawodników na miejscu trener i opiekun zawodnika mają obowiązek złożyć
oświadczenie dla celów sanitarnych. Druki oświadczeń będą dostępne na miejscu.
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