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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
”Puchar Elbląga Amatorów 2019” 

 

1. Organizator: 
Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” w Elblągu 

Al. J. Piłsudskiego 4 

82-300 Elbląg 

 

2. Termin i miejsce zawodów: 
24.03.2019r. Elbląg – Lodowisko MOSiR ul. Karowa 1 

 

3. Uczestnictwo:  
W zawodach mogą brać udział osoby uprawiające rekreacyjnie łyżwiarstwo figurowe. 

Szczegółowy regulamin poszczególnych konkurencji podany jest w wersji angielskiej.  

Zostaną przeprowadzone następujące konkurencje:  

 Soliści/solistki – program dowolny – konkurencja zostanie rozegrana w trzech 

kategoriach: Bronze, Silver, Gold. 

Ponadto, kategorie zostaną podzielone na grupy wiekowe: 

· Klasa CHILD – urodzeni po 01.01.2008 

· Klasa TEENAGER – urodzeni pomiędzy 01.01.2003 - 31.12.2007 

· Klasa YA (Young Adult) – urodzeni pomiędzy 01.07.1990 - 31.12.2002 

· Klasa I – urodzeni przed 30.06.1990 

W przypadku mniejszej ilości zawodników grupy wiekowe mogą być łączone. 

 Soliści/solistki - program artystyczny 

 Show Duo 

  Beginners – tylko dla dzieci urodzonych po 01.01.2010; 

 

4. Zgłoszenia: 
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 24.02.2019r. na adres: uks6.elblag.zawody@gmail.com 

W tym samym terminie należy wysłać na adres piotr.nowak91@o2.pl zawartości programów. 

Druk zawartości programów jest do pobrania na stronie internetowej PZŁF. 

W obecnym sezonie, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Licencyjnym Polskiego Związku 

Łyżwiarstwa Figurowego (PZŁF), od uczestników nie posiadających licencji zawodniczych PZŁF, 

pobierana będzie dodatkowa opłata 30 zł za wydanie licencji jednorazowej na Puchar Elbląga 

2019. Licencję jednorazową należy opłacić przelewem przed zawodami (do dnia 15.03.2019). 

Opłata ta zostanie przekazana do PZŁF. Skan wniosku o wydanie licencji jednorazowej oraz 

zaświadczenie lekarskie prosimy przesłać na adres uks6.elblag.zawody@gmail.com. Nie jest 

możliwe wzięcie udziału w zawodach bez posiadania licencji.  

5. Zasady finansowania: 
Koszty organizacyjne pokrywa Organizator, koszty uczestnictwa ponoszą kluby. 

Opłata startowa wynosi 150 zł, a przy zgłoszeniu w drugiej konkurencji – 100 zł.  

Opłatę startową prosimy przelać na konto: BOŚ 24 1540 1072 2082 5270 2190 0001   

do dnia 04.03.2019r. Opłata po tym terminie 200zł. 



                          UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SZÓSTKA”  

                                                                             82-300 ELBLĄG, AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 4 TEL. 693 281 410, e-mail: bekuk@wp.pl 

 

6. Program minutowy: 

 Po zamknięciu listy zgłoszeń zostanie opublikowany na stronie www.pfsa.com.pl 

 

7. Losowanie odbędzie się systemem komputerowym. 

 

8. Muzyka: 
W terminie do 04.03.2019 r. należy przesłać muzykę w formacie mp3 na adres: 
uks6.elblag.zawody@gmail.com 

 
9. Treningi: 

- treningi będą odbywać się w dniu 23.03.2019 lub 24.03.2019r. 
- harmonogram treningów zostanie ustalony po opracowaniu programu minutowego. 
- koszt 1 treningu – 20zł 
- czas trwania 1 treningu - 30min. 
 

10. Baza noclegowa: we własnym zakresie 
Proponujemy Hotel Europa 
ul. Królewiecka 219 

              tel. + 48 55 2375050 
            e-mail: hotel@europahotel.pl  

              10% zniżki na hasło “UKS Szóstka” 

                                 

 

Serdecznie zapraszamy 

Prezes  Beata Kukowska 

 

 

 

 


