
 

    Super Talent 2019 II edycja
    20-22 grudnia  2019 
1.CELE I ZADANIA : 
► popularyzacja jazdy na łyżwach w naszym mieście, gminie, powiecie  oraz zachęcenie jak największej rzeszy dzieci, 
młodzieży i dorosłych do ogólnego, rekreacyjnego uprawiania tej dyscypliny sportu;
► aktywizacja organizacji pożytku publicznego wraz z Urzędem Miasta , Starostwem Powiatowym ,OZŁS na rzecz 
upowszechnia kultury fizycznej;
► integracja społeczna wokół idei codziennej aktywności ruchowej dzieci, promocja zdrowego stylu życia;
► wzrost aktywności fizycznej w grupie dzieci, poprzez powszechny udział w  zawodach sportowych na łyżwach; 
2. ORGANIZATOR   : Arena lodowa w Tomaszowie Maz ; .IUKS Dziewiątka ; OZŁS;
REALIZACJA TECHNICZNA ; Arena lodowa TM; IUKS Dziewiątka  Tomaszów Maz. ;OZŁS;
PATRONAT: MSiT w Warszawie; Arena lodowa w Tomaszowie Mazowieckim ; UM w Tomaszowie Maz.; SP w Tomaszowie  
Mazowieckim; OZŁS 
3. TERMIN   : 20.12. 2019r. piątek  weryfikacja i losowanie, trening przedstartowy ; 21.12.2019  sobota  start 9.00.00- łyżwy  długie 
1 -2 dystanse; łyżwy krótkie 1-dytans;  22.12.2019  niedziela  start 9.00.00- łyżwy  długie 1 dystans.

4. KATEGORIE I DYSTANSE:
KATEGORIE 
Z PODZIAŁEM 
KOBIETY / MĘŻCZYŹNI

ROCZNI
K

21 grudzień 2019 r. / sobota / 22 grudzień 2019 r. /niedziela/

*godz.8.00–8.30 rozgrzewka
godz.9.00 - start

*godz. 8.00- 8.30 – rozgrzewka
godz.9.00 - start

JUNIORZY  F1 i młodsi – dz. i chł.

JUNIORZY F2 –dz i chł.            
(łyżwy  krótkie)

F1 i młodsi –
(1.07.2011 i 
młodsi)

F2 
(01.07.2010-
30.06.2011)

100m 

 100m

                   

JUNIORZY E1 - dz. i chł. 

JUNIORZY E2 –  dz. i chł.                  
(łyżwy krótkie)

E1
(01.07.2009-
30.06.2010)

E2
(01.07.2008-
30.06.2009)

100 m  

100m

                   

Juniorzy D1  -dz. i chł.

Juniorzy D2 – dz. i chł.
( łyżwy  krótkie)

D1
(01.07.2007 –
30.06.2008)

D2
(01.07.2006-

30.06.2007)

100m 

100m 

                   

JUNIORZY  F1 i młodsi;  - dz. i chł. 
(łyżwy długie)

JUNIORZY F2  - dz. i chł.
(łyżwy  długie)

F1 i młodsi –
(1.07.2011 i 
młodsi)

F2 
(01.07.2010-
30.06.2011)

 100m; 300m

100m;300m

100m;

 100m;         

JUNIORZY E1 – dz. i chł.;  -              
(łyżwy długie)

JUNIORZY E2 –  dz. i chł.                  
(łyżwy długie)

E1
(01.07.2009-
30.06.2010)

E2
(01.07.2008-
30.06.2009)

100m;300m

300m;500m

  500m;

 500m;    

Juniorzy D1 –dz. chł. (łyżwy długie)

Juniorzy D2- dz. chł. (łyżwy długie)
(łyżwy długie)

D1
(01.07.2007 –
30.06.2008)

D2
(01.07.2006-

30.06.2007)

300m;500m;

500m;1000m;

500m;

500m;



Juniorzy C1-dz. chł. (łyżwy długie)

Juniorzy C2- dz. chł. (łyżwy długie) 
(łyżwy długie)

C1
(01.07.2005 –
30.06.2006)

C2
(01.07.2004-

30.06.2005)

500m;1000m

500m;1000m

500m;

500m;

* kolejność startów jak wyżej / po zakończonym biegu start do następnej konkurencji /

5. MIEJSCE ZAWODÓW:
 tor 400 m - obiekt Arena lodowa  97-200 Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 24/26
  ostateczny program minutowy zawodów zostanie ustalony na odprawie przed zawodami 

6.UCZESTNICTWO : 
W zawodach mogą brać udział:                                                                                                                                    
uczniowie szkół nie mający przeciwwskazań do udziału w lekcjach wychowania fizycznego. Warunkiem dopuszczenia
zawodnika do uczestnictwa jest złożenie przez rodziców pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia –zgody na 
uczestnictwo w imprezie sportowej i przetwarzanie danych -załącznik nr 1 , który po podpisaniu należy przesłać 
skanem na adres organizatora: zawody@arenalodowa.pl ;                                                                                              
Uczestnik  ma  prawo startu w w/w zawodach  tylko na łyżwach długich  lub  tylko na łyżwach  krótkich . 

7..ZGŁOSZENIE:
Kluby (poza klubami z Tomaszowa Mazowieckiego )mogą zgłaszać drużyny 6-10 osobowe składające się z 
zawodników klubowych z licencjami PZŁS lub  posiadających aktualne badania sportowca w kategoriach wiekowych 
od  F1 do  C2. Zgłoszenie należy  przesyłać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 15.11.2019r. do godz. 20.00  na 
adres : zawody@arenalodowa.pl ;sks9jk@op.pl;                                                                                                              
Liczba zawodników ograniczona do 150 os; decyduje  kolejność  zgłoszeń  
Opłata za pakiet startowy  w wysokości  30 zł  od zawodnika  należy opłacić w  terminie do dnia  15.11.2019r. na konto 

Na kon   Integracyjnego  Uczniowskiego Klubu Sportowego ,, Dziewiątka”:       

Ban       bank   PEKAO  SA  nr 86 1240 3145 1111  0010 0541 3895.  Po tym terminie kwota  opłaty startowej rośnie o 100%.                                                                             

Ist          Istnieje  możliwość zarezerwowania tanich noclegów w pokojach wieloosobowych z dostępem do kuchni w cenie 37zł /osobę                            z  pościelą  i  30 
zł /os.   i 30 zl/os. bez pościeli (własne śpiwory).Liczba miejsc  noclegowych ograniczona do 40os. Decyduje kolejność zgłoszeń.

8. KLASYFIKACJA I NAGRODY: 
Klasyfikacja  łyżwy krótkie: 
Super Talent 2019 II edycja w kat. F1 - C2  :za  dystans 100m
Klasyfikacja łyżwy długie: 
W klasyfikacji wielobojowa w kat. wiekowych: miejsca 1-3 medale  po 2 i 3 dystansach;  Nagrody w zależności od pozyskanych 
środków sponsorskich. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 Logo format .JPG
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