Regulamin Największych Letnich Zawodów Łyżwiarstwa Szybkiego
o Puchar Prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego
im. Marka Łakomskiego
1. Organizator:
Klub Sportowy Arena Tomaszów Mazowiecki
ul. Strzelecka 24/16
97-200 Tomaszów Mazowiecki

2. Miejsce i termin:
30 - 31 lipca 2022 r. start: godz. 10:00, Arena Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim.
Weryfikacja 29 lipca 2022 r., godz.17:00
Losowanie 29 lipca 2022 r., godz.18:00, Arena Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim.

3. Kategorie wiekowe i dystanse:
KATEGORIE:

I DZIEŃ:

II DZIEŃ:

1) F1 - dziewczynki chłopcy
F2 - dziewczynki chłopcy

100 m i 100 m

100 m i 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

500 m i 500 m

500 m i 500 m

4) C1- dziewczynki chłopcy
C2- dziewczynki chłopcy

500 m i 1000 m

500
mi
1000 m

4. Zapisy:
Drogą elektroniczną na adres zawody@arenalodowa.pl w tytule wiadomości:
”Letnie zawody o Puchar Prezydenta Miasta im. Marka Łakomskiego” z załączonym
formularzem zgłoszeniowym na stronie Areny Lodowej w zakładce zawody.
Zapisy przyjmowane będą do 27 lipca 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
Junior „C1” urodzeni od 01.07.2008 do 30.06.2009, „C2”, urodzeni od 01.07.2007 do
30.06.2008.

5. Uczestnictwo :
Bezpłatne – tylko i wyłącznie dla dzieci i zawodników z Tomaszowa Mazowieckiego.
Liczba startujących ograniczona do 200 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

z Tomaszowa Mazowieckiego po złożeniu deklaracji zgody przez rodziców lub opiekunów
prawnych na udział w zawodach i braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w nich.
ZAWODY ARENA DLA DZIECI - NAJWIĘKSZE LETNIE ZAWODY ŁYŻWIARSTWA
SZYBKIEGO O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO IM.
MARKA ŁAKOMSKIEGO SĄ ZAWODAMI O MISTRZOSTWO TOMASZOWA
MAZOWIECKIEGO, W ZWIĄZKU Z CZYM SĄ ONE BEZPŁATNE I PRZEZNACZONE
TYLKO DLA TOMASZOWSKICH KLUBÓW!
ZGŁOSZENIA SPOZA KLUBÓW TOMASZOWSKICH I ZGŁOSZENIA OSÓB
NIEZRZESZONYCH SPOZA POWIATU NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!

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 8 grupach wiekowych
(F1, F2), (E1, E2), (D1, D2) oraz (C1, C2), na dystansach (od 100 m, 300, 500 m. 1000 m –
w zależności od kategorii wiekowej) z podziałem na płeć.

7. Nagrody:
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają medal pamiątkowy, dodatkowy upominek plus
słodką niespodziankę.
Zawodnicy i zawodniczki w każdej swojej grupie wiekowej w wieloboju otrzymają medale i
puchary od 1 miejsca do 3 miejsca.
Nagrody główne – rowery, zostaną wręczone osobom za uzyskany najlepszy wynik w
wieloboju dla zawodników i zawodniczek w kategoriach F1,F2, E1,E2, (D1+D2) i (C1+C2),
bez podziału na kategorie D1, D2, I C1, C2
Aby nagrody główne – rowery zostały wręczone musi zostać spełniony następujący warunek:
- w każdej z wyżej wymienionych kategorii minimalna ilość uczestników musi wynosić 8
osób.

Indywidualnie:
- miejsce I - III – medale i puchary w wieloboju F1,F2,E1,E2,D1,D2,C1,C2

12) Anty-doping:
Testy antydopingowe będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującym kodem
antydopingowym ISU (komunikaty ISU nr 1871, 1922, 1941, lub każda następna aktualizacja
tych komunikatów).

