
           Regulamin zawodów          

„ Od Przedszkola Po Olimpijskie Koła

 Opole 17 grudnia 2022 r.

1. Termin i miejsce: 17 grudnia 2022r. 

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 
- Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego 
- AZS Politechnika Opolska     
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Opole 
- Brevito Sp. Z o.o.

4. Udział – Licencjonowani zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie ( kat. F, E , D, C ), 
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 


500 m

1000 m

Junior D urodzeni 01.07.2009 – 
30.06.2011 


500 m

1000 m

Junior E urodzeni 01.07.2011 - 
30.06.2013


222 m

333 m

Junior F urodzeni 01.07 2013 i młodsi
 222 m

333 m

Łyżwy zwykłe 
 Klasa I szkoła podstawowa i 
poniżej ( rocznik 2015 i młodsi)

111 m

Łyżwy zwykłe 
 Klasa II szkoła podstawowa 
( rocznik 2014)

222 m

Łyżwy zwykłe 
 Klasa III szkoła podstawowa 

( rocznik 2013)

333 m

Łyżwy zwykłe 

OPEN

powyżej klasy III szkoły 
podstawowej do 14 roku życia


( rocznik 2012 i wzwyż) 

333 m



6. Program zawodów 17.12. 2022:  
 
Otwarcie zawodów - godz. 9.00

Start zawodów na łyżwach krótkich 9.15 w kolejności:
• Klasy I
• Klasy II
• Klasy II
• Open 

Rozjazdy dla zawodników short track:
- 11.15- 11.30 kategoria F i E
- 11.30 - 11.45 kategoria D i C

Starty zawodów Short Track 12.00 ( 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 krótki jadą jeden dystans na czas!
• Zawodnicy na łyżwach short - track - w zależności od liczby startujących w danej kategorii 

wystartują w systemie skróconym All Final.
• W zależności od ilości startujących zawodników, organizator zastrzega sobie możliwość 

połączenia kategorii. Dekoracje medalowe prowadzone będą oddzielnie dla każdej kategorii. 
• Rozstawienie zawodników do pierwszej rundy każdego dystansu na podstawie rankingu czasów 

uzyskanych w bieżącym sezonie na danym dystansie.

8. Brak opłaty startowej 

9. Zgłoszenia proszę dokonywać za pomocą panelu na stronie internetowej: 
http://www.shorttracklive.info/ 

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 – 14.12.2022 r. do godz.23.59

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.

http://www.shorttracklive.info/
http://olimpijskiekola.asrnc.pl/

