REGULAMIN ORGANIZACJI I ZASADY DOTYCZĄCE
MISTRZOSTW POLSKI W JEŹDZIE FIGUROWEJ NA ROLKACH W SEZONIE
2022

§1
Postanowienia ogólne
1. Poniższy regulamin dotyczy przebiegu i kwalifikacji zawodników do Mistrzostw Polski w
jeździe figurowej na rolkach.
2. Mistrzostwa Polski w jeździe figurowej na rolkach oraz zawody wyznaczone jako kwalifikacje
do Mistrzostw Polski będą organizowane i sędziowane wg. aktualnych regulaminów i
przepisów WIFSA na dany rok.

§2
Konkurencje, kategorie, prawo startu
1. Mistrzostwa Polski organizowane będą dla konkurencji solistów i solistek oraz kategorii
wiekowych wg. poniższej tabeli:

Nazwa kategorii WIFSA w 1
Dywizji (Elite)

Rodzaj zawodów

CUBS (MŁODZIK)
BASIC NOVICE (A)
INTERMEDIATE NOVICE (B)
ADVANCED NOVICE
JUNIOR
SENIOR

Mistrzostwa Polski Młodzików
Mistrzostwa Polski Młodzików
Mistrzostwa Polski Młodzików
Mistrzostwa Polski
Mistrzostwa Polski
Mistrzostwa Polski

2. Zawodnicy, którzy chcą wystartować w MP muszą spełniać wszystkie poniższe warunki:
● Wystartować przynajmniej w jednych kwalifikacjach do MP w 1 Dywizji Elite,
● Zdobyć minimum punktowe dla danej kategorii wiekowej w kwalifikacjach do MP,
● Posiadać ważne badania lekarskie,
● Posiadać ważną licencję PZSW,
● Być zrzeszonym w klubie sportowym, który posiada wykupioną licencję klubową
PZSW.

3. Zawody określone mianem kwalifikacji do Mistrzostw Polski muszą spełnić poniższe warunki:
○ zawody krajowe:
■ rozgrywane wg regulaminu WIFSA
■ objęte patronatem PZSW
■ możliwość startu dla wszystkich konkurencji wg. powyższej tabeli
■ data zakończenia zawodów nie może być późniejsza niż 5.06.2022 r.
○ zawody międzynarodowe
■ rozgrywane wg regulaminu WIFSA

■
■

wraz ze zgłoszeniem na MP należy wysłać potwierdzenie startu w zawodach
będące wydrukiem szczegółowym wyników danego zawodnika
data zakończenia zawodów nie może być późniejsza niż 5.06.2022 r.

4. Prawo startu w MP lub MPM (1 Dywizja - Elite) uzyskuje się poprzez osiągnięcie minimum
punktowego w programie dowolnym (FS) według poniższej tabeli. Minimum punktowe można
zdobyć tylko na zawodach będących kwalifikacjami do MP. Minimum punktowe zdobyte w
danej kategorii wiekowej obowiązuje również dla startów w tej samej kategorii wiekowej w
Mistrzostwach Polski w kolejnych latach. Komisja PZSW ds. jazdy figurowej zastrzega sobie
prawo do weryfikacji minimów punktowych po rozegraniu kwalifikacji do MP.

Nazwa kategorii WIFSA w 1
Dywizji (Elite)

Liczba pkt uzyskanych w FS

CUBS (MŁODZIK)
BASIC NOVICE
INTERMEDIATE NOVICE
ADVANCED NOVICE
JUNIOR
SENIOR

4,5 pkt TES
7,5 pkt TES
9 pkt TES
13 pkt TES (SP+FS)
18,5 pkt TES (SP+FS)
20 pkt TES (SP+FS)

§3
Tytuł Mistrza Polski
1. Tytuł Mistrza Polski przyznawany jest zawodnikowi, który zdobył pierwsze miejsce, przy
minimalnej liczbie startujących - 3 osoby.
2. Tytuły przyznawane są według poniższego schematu:
○ Mistrz Polski Seniorów
○ Mistrz Polski Juniorów
○ Mistrz Polski Novice lub Mistrz Polski Juniorów Młodszych
○ Mistrz Polski Młodzików w kategorii Intermediate Novice
○ Mistrz Polski Młodzików w kategorii Basic Novice
○ Mistrz Polski Młodzików w kategorii Cubs

