
REGULAMIN  

MIĘDZYNARODOWYCH OTWARTYCH ZAWODÓW ŁYŻWIARSKICH  

5 lutego 2022  

Na krytym torze długim 400m ze sztucznym lodem i krzywymi 26 i 30m.  

Uczestnicy  

Zakwaterowanie  

Zgodność prawna  

Losowanie  

Rozpoczęcie  

Dystanse  

Zapisy  

Zapisy do  

Opłaty za uczestnictwo  

Spóźnienie przy zapisach  

Organizator  

Zawody międzynarodowe ISU 

brak  

Zgodnie z Regulacją 119 ISU, paragraf 1  

Jeden (1) dzień przed oficjalnym otwarciem  

Sobota, 05 luty godz.9:00 

 

Panie: 100m, 300m, 500m, 1000m, 1500m 

Panowie: 100m, 300m, 500m, 1000m, 1500m 

zawody@arenalodowa.pl  

czwartek, 3 lutego 2022r.  

Zgodnie z tabelą opłat (maksymalnie dwa dystanse dla 1 osoby w ciągu dnia)  

Gwarantujemy uczestnictwo, jeśli opłata została otrzymana przez Arenę w terminie do końca 
4 lutego 2022r.  

Wnioski poza terminem nie będą przyjmowane. W wyniku zdarzenia losowego, przy 
przyjęciu wniosku obowiązuje dodatkowa opłata administracyjna.  

Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. Z o.o.  

ul. Strzelecka 24/26  

97-200 Tomaszów Mazowiecki 

tel. 576385885      e-mail: 

zawody@arenalodowa.pL 

 

Informacje dostępne są na naszej stronie internetowej : www.arenalodowa.pl 

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania startu ze względu na niedostateczną liczbę zgłoszeń tj. mniej niż 30 zawodników 

do dnia 3 lutego 2022r. 

„Wysłanie zgłoszenia przez klub równoznaczne jest z akceptacją regulaminu zawodów” 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

Wymagania odnośnie obywatelstwa / miejsca zamieszkania i procedurze zwolnienia  

Zgodnie z zasadą 109 przepisów ISU i komunikatem nr 1420, wszyscy łyżwiarze nieposiadający obywatelstwa Członka ISU pod 

którym zostali wpisani, lub ci, którzy pomimo posiadania takiego obywatelstwa, w przeszłości reprezentowali barwy innego 

Członka, muszą okazać Certyfikat zwolnienia ISU.  

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 

  

DYSTANS  OPŁATA  

100m 35,00 zł 

300m 35,00 zł 

500m  35,00 zł  

1000m  65,00 zł  

1500m  90,00 zł  

Opłata administracyjna za spóźnienie  20,00 zł  

Wprowadzenie zmian  20,00 zł  

KONTO BANKOWE 

Wpłaty w złotówkach lub w Euro po średnim kursie dnia wg NBP 

Numer konta bankowego do wpłat w złotówkach: 08 12403145 1111 0010 7716 2707 

BANK PEKAO S.A. 

Numer konta bankowego do rozliczeń transgranicznych: PL 16124031161978001091389711 (BIC/SWIFFT PKOP PL PW) 
 



 

 


