
 

 

  

  

  

Regulamin Zawodów Łyżwiarstwa Szybkiego Arena dla 

Niepodległej  

12-13 listopada 2022 r. 

  
  

1. Organizator:  

  
Klub Sportowy Arena Tomaszów Mazowiecki 

ul. Strzelecka 24/16  

97-200 Tomaszów Mazowiecki  

  

  
2. Miejsce i termin:  

12-13.11. 2022 r. start: godz. 10:00, Arena Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim.  

Weryfikacja 11 listopada 2022 r. godz.17:00  

Losowanie 11 listopada 2022 r. godz.18:00, Arena Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim.  

  
  
  

3. Kategorie wiekowe i dystanse:  
  

  

KATEGORIE:  I DZIEŃ:  II DZIEŃ:  

F1 - dziewczynki - chłopcy  

 

 

100 m i 100 m 

 

 

100 m i 100 m 

 

F2 - dziewczynki - chłopcy  
 

100 m  i 100 m 

 

100 m i 100 m 

E1- dziewczynki - chłopcy  

E2 - dziewczynki - chłopcy  

  

100 m i 500 m  

  

100 m i 500 m  

D1- dziewczynki - chłopcy  

D2- dziewczynki - chłopcy  

  

500 m i 1000 m  

  

500 m i 1000 m  

  



 

 

  

  

  

4. Zapisy:  

  
Drogą elektroniczną na adres zawody@arenalodowa.pl w tytule wiadomości:  

„ Arena dla Niepodległej 4 „  

z załączonym formularzem zgłoszeniowym na stronie Areny Lodowej w zakładce zawody.  

  
Zapisy przyjmowane będą do 4 listopada 2022 r.  

  
W przypadku opóźnień przy zapisach, wnioski poza terminem nie będą przyjmowane.  

  
Prosimy przesyłać zgłoszenia tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej, w 

wersji papierowej nie będą przyjmowane.  

Składając deklarację zobowiązują się do przestrzegania warunków i zasad wynikających 

z regulaminu zawodów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W 

zawodach prawo startu mają uczestnicy/czki w następujących kategoriach wiekowych:  

  
Junior „F1” urodzeni od 01.07.2014 do 30.06.2015,  i młodsi „F2” urodzeni od 01.07.2013 

do 30.06.2014  

Junior „E1” urodzeni od 01.07.2012 do 30.06.2013,  „E2” urodzeni od 01.07.2011 do  

30.06.2012  

Junior „D1” urodzeni od 01.07.2010 do 30.06.2011, „D2” urodzeni od 01.07.2009 do  

30.06.2010  

 

  
5. Uczestnictwo :  

  
Organizator zapewnia bezpłatne 50 % miejsc dla każdego z klubów wg. ilości 

startujących w zeszłorocznej edycji „ Areny dla Niepodległej 3 „  

 Liczba startujących ograniczona jest do 200 osób – liczy się kolejność zgłoszeń. 

Opłata za uczestnika po wykorzystaniu limitu bezpłatnych miejsc wynosi 50 zł od 

zapisanego zawodnika w danej kategorii. 

Organizator dopuszcza możliwość startów poza konkursem. 

Opłata za starty PK obowiązuje według aktualnego cennika. 

  
Zgłoszenia do zawodów mogą dokonywać kluby sportowe i szkoły oraz osoby niezrzeszone 

w klubach sportowych. W zawodach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku szkolnym 



 

 

  

  

po złożeniu 

deklaracji zgody przez rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach i braku 

przeciwwskazań lekarskich do udziału w nich.  

  
 

6. Sposób przeprowadzenia zawodów:  
  

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem sportowym i pozostałymi 

przepisami Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego oraz programem minutowym 

ustalonym na odprawie technicznej. Planowany start uczestników w 6 grupach wiekowych 

(F1, F2), (E1, E2), (D1, D2) na dystansach (od 100 m, 300, 500 m. 1000 m – w zależności 

od kategorii wiekowej) z podziałem na płeć.  

  
7. Nagrody:  

 

Nagroda główna -ROWER, dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika z 

najlepszym aktualnym czasem wg. tabel światowych w swojej grupie wiekowej. W 

przypadku jednakowego miejsca w tabelach, decyduje miejsce na dłuższym dystansie 

z lepszym czasem. 

 Dla wszystkich uczestników przewidziany jest  pamiątkowy upominek. 

Zawodnicy i zawodniczki w każdej grupie wiekowej w wieloboju otrzymają medale i    

puchary od I miejsca do III miejsca. F1,F2,E1,E2,D1,D2 

   

8. Anty-doping:  

Testy antydopingowe będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującym kodem 

antydopingowym ISU (komunikaty ISU nr 1871, 1922, 1941, lub każda następna 

aktualizacja tych komunikatów).  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  TABELA OPŁAT ZA UCZESTNICTWO POZA KONKURSEM 

 

 

 

                  DYSTANS                                              OPŁATA 

100 m 35,00 zł 

500 m 35,00 zł 

1000 m 65,00 zł 

Opłata administracyjna za spóźnienie 20,00 zł 

Wprowadzenie zmian 20,00 zł 
 

 

 

 

 

 


