
           Regulamin zawodów          

„ Od Przedszkola Po Olimpijskie Koła”

 Lubin 22 grudnia 2022 r.

1. Termin i miejsce: 22 grudnia 2022r., tor lodowy RCS Lubin

2. Cel zawodów: popularyzacja i promocja łyżwiarstwa szybkiego na torze krótkim.
Edukacja poprzez sport. Identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych w łyżwiarstwie szybkim.

3. Organizatorzy i Partnerzy:
- Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki
- Polski Komitet Olimpijski 
- Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie
- Telewizja Regionalna 
- Miasto Lubin 
-
4. Udział – Licencjonowani zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie, dzieci po 
dostarczeniu zgody rodzica na udział w zawodach.

5. Kategorie wiekowe i dystanse:

Kategoria Przedział wiekowy Dystanse

Junior C  urodzeni 01.07.2007 – 
30.06.2009 
 750 metrów

Junior D urodzeni 01.07.2009 – 
30.06.2011 
 750 metrów

Junior E urodzeni 01.07.2012 - 
30.06.2014
 500 metrów

Junior F urodzeni 01.07 2014 i młodsi

250 metrów

Łyżwy zwykłe 
 Klasa I szkoła podstawowa i 
poniżej 250 metrów

Łyżwy zwykłe 
 Klasa II szkoła podstawowa 250 metrów

Łyżwy zwykłe 
 Klasa III szkoła podstawowa 250 metrów

Łyżwy zwykłe 

OPEN

powyżej klasy III szkoły 
podstawowej do 14 roku życia 250 metrów



6. Program zawodów 12.12. 2022:  
 
Otwarcie zawodów - godz. 16.00

Start zawodów na łyżwach krótkich 16.15 w kolejności:
• Klasy I i młodsi 
• Klasy II
• Klasy II
• Open 

Starty zawodów łyżwy szybkie 17.00 ( kategorie: F, E, D, C ) 

* Powyższe godziny mogą ulec zmianie w zależności od ilości zawodników w poszczególnych 
kategoriach wiekowych.

7. Zawody zostaną rozegrane według regulaminu.

• Dzieci na łyżwach krótkich jadą jeden dystans na czas podzieleni w zależności od ilości 
startujących!

• Możliwość połączenia kategorii na starcie ( oddzielna klasyfikacja końcowa - medalowa)
• Zawodnicy zrzeszeni w klubach jadą po przeciwnych stronach toru na czas. 

8. Brak opłaty startowej 

9. Zgłoszenia;

Zgłoszenia klubowe należy wysłać na maila biuro@asrnc.pl 

Dzieci bez licencji ( zgłoszenie zbiorowe: klubu lub szkoły) druk zgłoszenia na stronie 
http://olimpijskiekola.asrnc.pl/ należy wysłać na biuro@asrnc.pl

Termin dokonywania zgłoszeń – 22.12.2022 r. do godz. 15.45

Możliwość zgłoszenia w dniu zawodów na torze od godziny 15.00 

10.  Wszyscy zawodnicy musza posiadać ubezpieczenie NNW.

11. Wszelkich informacji na temat zawodów udziela – Natalia Czerwonka 695 379 390

Realizacja projektu „Od Przedszkola Po Olimpijskie Koła” możliwa jest dzięki dofinansowaniu 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
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