
 

  

Regulamin Ogólnopolskich Zawodów Łyżwiarstwa Szybkiego 
„Arena dla Niepodległej III”  

 

Cel zawodów:  
 
Projekt „ARENA dla NIEPODLEGŁEJ III” polega na organizacji ogólnopolskich zawodów w 
łyżwiarstwie szybkim skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej, młodzieżowców, seniorów 
i dorosłych z całego kraju. Celem zawodów jest promocja dyscypliny i wzrost 
zainteresowania łyżwiarstwem w Polsce, harmonijny rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, 
seniorów i dorosłych, identyfikacja talentów sportowych i ich rozwój; promocja Święta 
Narodowego. 
 

Organizator:  
 
Klub Sportowy Arena Tomaszów Mazowiecki  
ul. Strzelecka 24/16  
97-200 Tomaszów Mazowiecki  
 

Miejsce i termin:  
 
20 - 21 listopada 2021 r. start: godz. 10:00, Arena Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim.  
 

Kategorie wiekowe i dystanse:  
 

GRUPY I DZIEŃ II DZIEŃ 

1. F1 - dziewczynki - chłopcy 
F2 - dziewczynki - chłopcy 

100 m 100 m 

2. E1- dziewczynki - chłopcy 
E2 - dziewczynki - chłopcy 

100 m i 300 m 100 m i 500 m 

3. D1- dziewczynki - chłopcy 
D2- dziewczynki - chłopcy 

100 m i 500 m 300 m i 500 m 

4. C1 - dziewczynki - chłopcy 
C2 - dziewczynki - chłopcy 

500 m i 1000 m 500 m i 1000 m 

5. B1 - dziewczynki - chłopcy 
B2 - dziewczynki - chłopcy 

500 m i 1500 m 1000 m i 3000 m 

6. A1 -  dziewczynki - chłopcy 
A2 - dziewczynki - chłopcy 

500 m i 1500 m 1000 m i 3000 m 

7. M1- dziewczynki - chłopcy 
M2 - dziewczynki - chłopcy 

500 m i 1500 m 1000 m i 3000 m 



 

  

M3 - dziewczynki - chłopcy 
M4 - dziewczynki - chłopcy 

8. Seniorzy 500 m i 1500 m 1000 m i 3000 m 

Wielobój  
  

 

Zapisy:  
 
Drogą elektroniczną na adres zawody@arenalodowa.pl w tytule wiadomości: „Arena dla 
Niepodległej III” z załączonym formularzem zgłoszeniowym na stronie Areny Lodowej - 
Zawody  
 

Zapisy do:  
 
16 listopada 2021 r.  
 

Opóźnienie przy zapisach:  
 
Wnioski poza terminem nie będą przyjmowane.  
 

Uczestnictwo: (bezpłatne) - liczba startujących ograniczona do 150 osób – liczy 
się kolejność zgłoszeń  
 
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, dorośli i seniorzy w swoich grupach 
wiekowych.  
W przypadku wykorzystania limitu liczby uczestników (150 - osób) obowiązuje 
opłata zgłoszeniowa zgodnie z cennikiem zamieszczonym w tabeli poniżej. 

 Wpłat należy dokonywać na konto: 
95 1240 3145 1111 0010 9664 7180 
 

TABELA OPŁAT ZA UCZESTNICTWO 
 

DYSTANS OPŁATA 

100 35,00 zł 

300 35,00 zł 

500 35,00 zł 

1000 50,00 zł 



 

  

1500 70,00 zł 

3000 100,00 zł 

Opłata administracyjna za spóźnienie 20,00 zł 

Wprowadzenie zmian 20,00 zł 

 

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 01.07.2013 do 30.06.2014 i młodsi „F2” urodzeni od 01.07.2012 do 
30.06.2013  
Junior „E1” urodzeni od 01.07.2011 do 30.06.2012 „E2” urodzeni od 01.07.2010 do 
30.06.2011  
Junior „D1” urodzeni od 01.07.2009 do 30.06.2010 „D2” urodzeni od 01.07.2008 do 
30.06.2009  
Junior „C1”, urodzeni od 01.07.2007 do 30.06.2008 „C2” urodzeni od 01.07.2006 do 
30.06.2007  
Junior „B1”, urodzeni od 01.07.2005 do 30.06.2006 „B2” urodzeni od 01.07.2004 do 
30.06.2005 
Junior „A1”, urodzeni od 01.07.2003 do 30.06.2004 „A2” urodzeni od 01.07.2002 do 
30.06.2003 
Młodzieżowiec:  

„M1” urodzeni 01.07.2001 do 30.06.2002  
„M2” urodzeni 01.07.2000 do 30.06.2001  
„M3” urodzeni 01.07.1999 do 30.06.2000  
„M4” urodzeni 01.07.1998 do 30.06.1999 

 
Seniorzy urodzeni przed 1.07.1998  
 

Sposób przeprowadzenia zawodów:  
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem sportowym i pozostałymi 
przepisami Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego oraz programem minutowym 
ustalonym na odprawie technicznej. Planujemy start uczestników w 8 grupach wiekowych 
(F1, F2), (E1, E2), (D1, D2), (C1, C2), na 4 dystansach (od 100 m, po 300, 500, 1000 m – w 
zależności od wieku) z podziałem na płeć oraz juniorów (B1, B2), (A1, A2), młodzieżowców 
(M1, M2, M3, M4) i seniorów w małym wieloboju łyżwiarskim 500 m/1500 m i 1000 m/3000 
m. Uczestnicy będą pod opieką naszych trenerów, sędziów i wolontariuszy, którzy zapewnią 
bezpieczne warunki do przeprowadzenia zawodów.  
 

Nagrody:  
 



 

  

Najlepsi zawodnicy/czki w każdej swojej grupie wiekowej w wieloboju otrzymają puchary za 
zwycięstwo i medale od 1 miejsca do 3 miejsca na dystansach i w wieloboju. 
 

Indywidualnie:  
- miejsce I - puchary w wieloboju 
- miejsca I - III - medale w każdej grupie na dystansach i w wieloboju 

 

     

             

 


