Załącznik nr 1 do uchwały nr 45/UZ/2018

REGULAMIN XXXVIII MISTRZOSTW POLSKI W WIELOBOJU SPRINTERSKIM
1. Cel zawodów
Wyłonienie indywidualnych Mistrzów Polski w wieloboju sprinterskim.
2. Termin i miejsce zawodów
Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniach 22-23.12.2018 roku w Tomaszowie Mazowieckim.
3. Program zawodów
1 dzień

2 dzień

500 m kobiety
500 m mężczyźni
1 000 m kobiety
1 000 m mężczyźni
Sprint drużynowy kobiety ( 3 okr)
Sprint drużynowy mężczyźni (3 okr)

500 m kobiety
500 m mężczyźni
1 000 m kobiety
1 000 m mężczyźni

4. Uczestnictwo

4.1. W zawodach mają prawo startu zawodniczki i zawodnicy kategorii C2 i starsi posiadający klasę
sportową pierwszą lub wyższą oraz ważną licencję zawodnika.
4.2. W sprincie drużynowym mogą startować zawodnicy kategorii C2 i starsi nieposiadający pierwszej
klasy sportowej pod warunkiem, że w składzie drużyny znajdować się będzie przynajmniej jeden
zawodnik z pierwszą klasą sportową startujący indywidualnie na dystansie podczas Mistrzostw.

5. Sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów ISU dotyczących rozgrywania zawodów w wieloboju
§ 240 pkt. 1-4 „Przepisów ISU; (w czwartym biegu mają prawo startu wszyscy zawodnicy).
Zawodnicy będą rozlosowani na podstawie aktualnych wyników uzyskanych w sezonie 2018/2019 na
poszczególnych dystansach. (Wyniki uzyskane od 01.07.2018).
5.1. Ostateczną decyzję o podziale na grupy, w zależności od liczby zawodników zgłoszonych do
danej konkurencji, podejmie Sędzia Główny (§ 237 „Przepisów ISU”).
5.2. Zestawienie par w trzecim dystansie będzie oparte o ranking ogólnej liczby punktów po dwóch
biegach. Jeśli kilku łyżwiarzy ma tyle samo punktów, za lepszego uznaje się zawodnika, który na
pierwszym dystansie miał lepszy czas.
5.3. Kolejność startowa par ma być odwrotna do kolejności rankingowej: łyżwiarze ocenieni, jako
1 i 2 będą jechali jako ostatnia para, 3 i 4 jako przedostatnia itd.
5.4. W wieloboju sprinterskim tworzenie par dla trzeciego i czwartego dystansu musi odbywać się na
podstawie rankingu punktowego odpowiednio po dwóch i trzech dystansach. Skład par będzie
ustalony w taki sposób, aby drugiego dnia wszyscy zawodnicy/czki zmienili swój tor startowy.
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5.5. Sprint drużynowy, rozgrywany jest na dystansie 1200 m (3 okrążenia). Start drużyn odbywa się
na dwóch przeciwległych prostych. Startuje 3 zawodników (z tego samego klubu). Co okrążenie
odpada jeden zawodnik. Do mety dojeżdża 1 zawodnik. Zmiana następuje na całej prostej, na
której nastąpił start (zaznaczona strefa zmian).

6. Nagrody:

Zwycięzcy wieloboju otrzymują tytuł Mistrza/Mistrzyni Polski w wieloboju sprinterskim na sezon
2018/2019.
Zwycięzcy sprintu drużynowego otrzymują tytuł Mistrzów/Mistrzyń Polski w sprincie drużynowym na
sezon 2018/2019.
Wysokość nagród zostanie ustalona, jeśli będą na ten cel środki.
Za miejsca I-III w punktacji wielobojowej zawodniczki i zawodnicy otrzymują medale.
Za miejsca I-III w „Sprincie drużynowym ” zawodniczki i zawodnicy otrzymują medale.
Warunkiem otrzymania powyższych nagród i przyznania tytułu Mistrza Polski jest sklasyfikowanie
minimum 10 zawodników/czek w wieloboju i minimum 4 drużyn.

REGULAMIN LXXXVII MISTRZOSTW POLSKI W WIELOBOJU
7. Cel zawodów
Wyłonienie indywidualnych Mistrzów Polski w wieloboju.
8. Termin i miejsce zawodów
Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniach 16-17.03.2019 roku w Tomaszowie Mazowieckim.
9. Program zawodów
1 dzień

2 dzień

500 m kobiety
500 m mężczyźni
3 000 m kobiety
5 000 m mężczyźni

1500 m kobiety
1500 m mężczyźni
5 000 m kobiety
1 0000 m mężczyźni

10. Uczestnictwo

10.1. W zawodach mają prawo startu zawodniczki i zawodnicy kategorii C2 i starsi posiadający
klasę sportową pierwszą lub wyższą oraz ważną licencję zawodnika.
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