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KOMUNIKAT NR 39
21.08.2018
W dniu 20.08.2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu PZŁF oraz przeprowadzono sprawdzian
juniorów przed zawodami JGP Amber Cup w Kownie.
1. Sprawdzian Juniorów.
W sprawdzianie wzięły udział trzy solistki: Julia Kierul (MKS Axel Toruń), Amelia Konik (UKŁF
Unia Oświęcim) i Oliwia Rzepiel (UKŁF Ochota Warszawa).
Sprawdzian wygrała Oliwia Rzepiel, która wypełniła warunki określone w Regulaminie
powoływania solistek i solistów do Reprezentacji Polski na zawody cyklu ISU Juniora Grand Prix
2018 i będzie reprezentowała Polskę na zawodach w Kownie. Pierwszą rezerwową jest Julia
Kierul, a drugą rezerwową jest Amelia Konik.
2. Przygotowanie sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZŁF.
Zarząd PZŁF zatwierdził sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe za 2017 rok,
o przyjęcie których zwróci się do Walnego Zgromadzenia Delegatów.
Dodatkowo Zarząd PZŁF postanowił skierować do Walnego Zgromadzenia Delegatów wniosek
o wprowadzenie zmian w statucie PZŁF:
• w zakresie zmiany procedury zgłaszania kandydatów do władz,
• w zakresie wprowadzenia okresu karencji dla nowych członków zwyczajnych Związku,
• w zakresie wprowadzenia „widełkowej” liczby członków Komisji Rewizyjnej (3-5 osób).
3. Zatwierdzenie rozdziału dofinansowania dla zawodników KN.
Na wniosek Prezesa Zarząd PZŁF zatwierdził rozdział dofinansowania dla zawodników Kadry
Narodowej w łyżwiarstwie figurowym. Trenerzy klubowi zawodników zostali uprzednio
poinformowani o wysokości przyznanych im środków oraz przesłali plany startowe
i szkoleniowe.
4. Powołanie składu i zatwierdzenie regulaminu trzech komisji problemowych PZŁF.
Zarząd PZŁF powołał składy i przyjął regulaminy trzech komisji problemowych oraz jednej
podkomisji:
Komisja Sportu została powołana w składzie:
• Iwona Mydlarz-Chruścińska (Przewodnicząca Komisji),
• Ewa Kierzkowska (Zastępca Przewodniczącego Komisji),
• Agnieszka Dąbrowska-Perzyna,
• Anna Sierocka,
• Mariusz Siudek,
• Konstantin Tupikov.
Podkomisja Konkurencji Par Tanecznych została powołana w składzie:
• Sylwia Nowak-Trębacka (Przewodnicząca Podkomisji),
• Maciej Bernadowski,
• Mirosław Plutowski.
Komisja Organizacyjna została powołana w składzie:
• Magdalena Rusiecka (Przewodnicząca Komisji),
• Luiza Kowalczyk,
• Katarzyna Olesińska,
• Rafał Mazur,
• Piotr Nowak.
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Komisja Marketingowa została powołana w składzie:
• Magdalena Tascher (Przewodnicząca Komisji),
• Monika Serkowska-Pietruczak (Sekretarz Komisji),
• Aleksandra Dudek,
• Aniela Hebel-Szmak,
• Dorota Pieńkoś,
• Łukasz Żurek.

Jednocześnie Zarząd PZŁF postanowił zobowiązać wszystkie komisje problemowe do
bieżącego przekazywania pisemnych protokołów z swoich posiedzeń.
5. Zmiany w Kodeksie licencyjnym – nowe zasady ustalania kolejności startu w programie
krótkim
Zarząd PZŁF omówił i przyjął pakiet propozycji zmian w Kodeksie licencyjnym PZŁF. Od dnia
20.08.2018 r. wprowadzono następujące zmiany:
a)

Kolejność startu w programie krótkim.
W sezonie 2018/2019 w kolejność startu w programie krótkim będzie zawsze odwrotna
do miejsc zajmowanych przez zawodników w odpowiednim rankingu. W przypadku
zawodów, w których mogą startować zawodnicy niesklasyfikowani w odpowiednim
rankingu, wśród zawodników nieujętych w rankingu będą losowane pierwsze numery
startowe.

b) Kolejność startu w programie dowolnym.
W programie dowolnym – tak jak dotychczas – obowiązuje kolejność startu odwrotna do
miejsc zajmowanych po programie krótkim, z tą różnicą, że kolejność startu w ostatniej
grupie rozgrzewkowej jest losowana w dwóch podgrupach (liczba zawodników
startujących w ostatniej grupie będzie dzielona na pół zgodnie z miejscami zajmowanymi
po programie krótkim, a następnie numery startowe będą losowane pomiędzy
zawodnikami w tych podgrupach).
c)

Możliwość zdobycia klasy brązowej przez start w kategorii klasy srebrnej.
Zarząd PZŁF wprowadził wyjątek w pkt. V.9 ppkt. 1) Kodeksy licencyjnego umożliwiając
uzyskanie klasy brązowej poprzez zaliczenie odpowiedniej dla tej klasy normy
punktacyjnej w trakcie startu w kategorii klasy srebrnej.

d) Zmiana załącznika nr 10 – nowe normy punktacyjne do zdobywania klas.
W sezonie 2018/2019 zmniejszyła się liczba elementów w programach solistów i par
sportowych co wymusza dostosowanie norm punktacyjnych do nowych regulaminów
sportowych. Z tego powodu zmodyfikowany został załącznik nr 10 do Kodeksu
licencyjnego – klasy sportowe i zasady ich zdobywania poprzez udział we
współzawodnictwie.
W sezonie 2018/2019 weszła w życie nowa skala ocen GOE – dotychczasowa
siedmiostopniowa skala została zastąpiona jedenastostopniową. Zmiana prawdopodobnie
spowoduje zwiększenie różnić w ocenie technicznej programów w zależności od jakości
wykonania elementów. Na chwilę obecną trudno ocenić wpływ tych zmian na wartości
punktowe programów. PZŁF będzie obserwował w jaki sposób kształtują się wyniki i w
zależności od wpływu nowej skali GOE na średnie wartości ocen technicznych zawodników
zastrzega możliwość modyfikacji norm punktacyjnych w trakcie sezonu 2018/2019.
e)

Zmiana załącznika nr 11 – ograniczenie możliwości startu dwie kategorie poniżej
posiadanej klasy.
Od sezonu 2018/2019 zawodnicy posiadający klasę III (novice) lub wyższą nie będą mogli
startować w zawodach w kategorii odpowiadającej dwóm klasom poniżej klasy posiadanej
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przez danego zawodnika. Zawodnicy z klasą III (novice) nie będą mogli rywalizować w
klasie srebrnej, zawodnicy z klasą II (junior) nie będą mogli rywalizować w klasie złotej, a
zawodnicy z klasą I (senior) lub wyższą nie będą mogli rywalizować w kategorii advanced
novice oraz kategorii juniora młodszego B.
6. Kurs instruktorski.
Zarząd PZŁF zatwierdził kurs instruktorski, który odbędzie się w dniach 26.08.2018–01.09.2018
w Poznaniu a następnie w dniach 8–9.09.2018 i 22–23.09.2018 w Warszawie.
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