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ZASADY POWOŁYWANIA DO REPREZENTACJI POLSKI 
NA ZAWODY MISTRZOWSKIE ISU I ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 

§1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady wyboru solistów, solistek, par sportowych i par tanecznych 
do Reprezentacji Polski w Łyżwiarstwie Figurowym na następujące zawody: 
• ZIO – Zimowe Igrzyska Olimpijskie 
• MŚ – Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Figurowym, 
• ME – Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Figurowym, 
• MŚJ – Mistrzostwa Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Figurowym. 

2. Liczba zawodników i par, których PZŁF ma prawo zgłosić do rywalizacji w w/w zawodach, 
ustalana jest w każdym sezonie zgodnie z postanowieniami regulaminów ISU. 

§2 
MTES – minimalna ocena za elementy techniczne 

Warunkiem uzyskania prawa startu w zawodach wskazanych w §1 jest uzyskanie przez zawodnika 
lub parę minimalnej całkowitej oceny za elementy techniczne (Minimum Total Element Score – 
MTES), zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednim komunikacie ISU, wydanym na podstawie 
przepisu 378 ust. 3 Specjalnych Regulacji ISU (ISU Special Regulations). 

§3 
Ranking kwalifikacyjny 

1. W celu ustalenia Reprezentacji Polski na wskazane w §1 zawody zostaje stworzony ranking 
kwalifikacyjny. 

2. Ranking kwalifikacyjny prowadzi się oddzielnie dla juniorów i seniorów. 
3. Ranking kwalifikacyjny juniora i Ranking kwalifikacyjny seniora prowadzi się z podziałem na 

konkurencje (solistki, soliści, pary sportowe, pary taneczne). 
4. Do rankingu kwalifikacyjnego brane są punkty za wyniki: 

a. uzyskane przez zawodników będących członkami Kadry Narodowej w łyżwiarstwie 
figurowym, 

b. uzyskane w danym sezonie (po dniu 1 lipca), 
c. uzyskane na Mistrzostwach Polski Seniorów lub Mistrzostwach Polski Juniorów oraz na 

zawodach międzynarodowych z kalendarza ISU. 
5. Nadzór nad rankingiem sprawuje Komisja Licencyjno-Klasyfikacyjna PZŁF. 

§4 
Punkty rankingowe 

1. Punkty rankingowe przyznawane są za wynik końcowy, tj. za sumę punktów uzyskanych na 
jednych zawodach za wszystkie segmenty konkurencji. 

2. Punkty przyznawane są przez przemnożenie wyniku końcowego przez współczynnik określony 
dla danego rodzaju zawodów, wg. poniższego wzoru 
Pktranking = TS * W%  gdzie:  Pktranking

 – punkty rankingowe 
 TS – wynik końcowy zawodów 
 W% – współczynnik zawodów 

3. Ustala się następujące współczynniki dla zawodów: 
a. Mistrzostwa Polski Seniorów   110% 
b. Mistrzostwa Polski Juniorów   110% 
c. ME, ZIO, MŚJ, MŚ    106% 
d. Zawody z cyklu ISU Grand Prix  106% 
e. Zawody z cyklu ISU Junior Grand Prix  105% 
f. Zawody z cyklu ISU Challenger Series  103% 
g. Pozostałe zawody międzynarodowe  100% 
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§5 
Ranking kwalifikacyjny seniora 

1. Do rankingu kwalifikacyjnego seniora brane są wyłącznie punkty uzyskane za wyniki uzyskane 
w kategorii seniora. 

2. Zawodnik lub para mogą uzyskać punkty maksymalnie za trzy (3) zawody: 
a. Mistrzostwa Polski Seniorów, 
b. Do dwóch (2) zawodów międzynarodowych z kalendarza ISU. 

3. W przypadku startu w większej liczbie zawodów niż wskazana powyżej do rankingu będą brane 
wyłącznie punkty uzyskane za start w Mistrzostwach Polski Seniorów oraz do dwóch najwyżej 
punktowanych startów w innych zawodach. 

§6 
Ranking kwalifikacyjny juniora 

1. Do rankingu kwalifikacyjnego juniora brane są wyłącznie punkty uzyskane za wyniki uzyskane 
w kategorii juniora. 

2. Zawodnik lub para mogą uzyskać punkty maksymalnie za dwa (2) zawody: 
a. Mistrzostwa Polski Juniorów, 
b. Jedne (1) zawody międzynarodowe z kalendarza ISU. 

3. W przypadku startu w większej liczbie zawodów niż wskazana powyżej do rankingu będą brane 
wyłącznie punkty uzyskane za start w Mistrzostwach Polski Juniorów oraz w jednych najwyżej 
punktowanych innych zawodach. 

§7 
Reprezentacja na zawody mistrzowskie ISU i ZIO 

1. Na ME Polskę reprezentować będą zawodnicy (pary), którzy: 
a. Osiągną najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem pierwszego oficjalnego treningu w 

ramach ME minimalną całkowitą ocenę za elementy techniczne (MTES). 
b. Zajmą najwyższe miejsce w rankingu kwalifikacyjnym seniora wg. stanu po Mistrzostwach 

Polski Seniorów. 
2. Na MŚ Polskę reprezentować będą zawodnicy (pary), którzy: 

a. Osiągną najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem pierwszego oficjalnego treningu w 
ramach MŚ minimalną całkowitą ocenę za elementy techniczne (MTES). 

b. Zajmą najwyższe miejsce w rankingu kwalifikacyjnym seniora wg. stanu na 21 dni przed 
rozpoczęciem pierwszego oficjalnego treningu w ramach MŚ. 

3. Na MŚJ Polskę reprezentować będą zawodnicy (pary), którzy: 
a. Osiągną najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem pierwszego oficjalnego treningu w 

ramach MŚJ minimalną całkowitą ocenę za elementy techniczne (MTES). 
b. Zajmą najwyższe miejsce w rankingu kwalifikacyjnym juniora wg. stanu na 21 dni przed 

rozpoczęciem pierwszego oficjalnego treningu w ramach MŚJ. 
4. Na ZIO Polskę reprezentować będą zawodnicy (pary), którzy: 

a. Posiadają polskie obywatelstwo i spełniają wymogi określone przez PKOL. 
b. Osiągną najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem pierwszego oficjalnego treningu w 

ramach ZIO minimalną całkowitą ocenę za elementy techniczne (MTES). 
c. Zajmą najwyższe miejsce w rankingu kwalifikacyjnym seniora wg. stanu po Mistrzostwach 

Polski Seniorów. 
5. W przypadku niemożności startu zawodników lub par najwyżej sklasyfikowanych w rankingu do 

Reprezentacji Polski zakwalifikowani zostaną kolejni zawodnicy z odpowiedniego rankingu, 
którzy spełnią warunek osiągnięcia minimalnej całkowitej oceny za elementy techniczne (MTES), 
a w przypadku ZIO spełnią również warunki określone w ust. 4 pkt. a. powyżej. 


