
POLSKI ZWIĄZEK ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO 
ADRES :  ul. ŁAZIENKOWSKA 6A, 00-449 WARSZAWA, POLSKA     TEL.: (22) 629 52 07     EMAL:OFFICE@PFSA.COM.PL 

 

Regulamin  zdobywania klas  
Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego 

w konkurencjach indywidualnych, par sportowych i 
tanecznych 

 
 
Z dniem 1 lipca 2012 roku w konkurencjach indywidualnych oraz konkurencjach 
par sportowych i tanecznych zostaje zmodyfikowany powyższy regulamin oparty 
na zasadzie uzyskiwania norm punktacyjnych (klasy brązowa, srebrna, złota, 
kategorie novice, junior i senior oraz klasa mistrzowska i mistrzowska 
międzynarodowa). 
 
Do 31.12.2012 testy mogą być organizowane na dotychczasowych zasadach. Od 
01.01.2013 testy będą organizowane centralnie w listopadzie i w kwietniu, w 
miarę potrzeby, dla osób, które nie mogą potwierdzić powyższych klas z powodu 
przekroczenia limitów wiekowych obowiązujących podczas zawodów. Zgłoszenie 
do testu musi wpłynąć do biura PZŁF na 30 dni przed ogłoszonymi na dany sezon 
terminami. 
 
Normy wypełnić można biorąc udział w różnego rodzaju wyznaczonych 
zawodach.  
Szczegółowe zasady ujęte są w niniejszym regulaminie i załącznikach, które 
stanowią jego integralną część. 
 
Klasy zdobywane poprzez udział w testach oraz wypełnienie norm uaktualniane 
są centralnym systemie PZŁF. 
 
Regulamin zawiera: 
- opis zasad w rozbiciu na konkurencje 
- opis i zasady przeprowadzania testów klas początkowych (od wstępnej do 
złotej) – załącznik nr 1 
- opis i zasady przeprowadzania testów dla klas początkowych srebrnej i złotej w 
konkurencji par tanecznych  
- tabelę nr 1 (norma na zdobycie klasy), tabelę nr 2 (prawo startu w 
poszczególnych klasach), tabelę nr 3 (klasyfikacja w łyżwiarstwie figurowym)  
 
Konkurencje indywidualne 
 
Klasy zdobywane są w następujący sposób: 
- poprzez zaliczenie normy punktacyjnej, 
- poprzez test (testy – jako norma dopuszczająca do startu w klasie brązowej, 
srebrnej i złotej obowiązują – i mogą być organizowane na dotychczasowych 
zasadach – do 31.12.2012; od 01.01.2013 testy będą organizowane centralnie w 
listopadzie i kwietniu, w miarę potrzeby, dla osób, które nie mogą potwierdzić 
powyższych klas z powodu przekroczenia limitów wiekowych obowiązujących 
podczas zawodów) 
 
Konkurencja par sportowych 
 
Klasy zdobywane są w następujący sposób: 
# pary rozpoczynające starty w konkurencji par sportowych 
a/ aby przystąpić do zdobycia normy w kategorii novice partner musi mieć 
uzyskaną klasę złotą lub zaliczony test IV w konkurencjach indywidualnych, 
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natomiast partnerka musi mieć uzyskaną klasę srebrną lub zaliczony test III w 
konkurencjach indywidualnych, 
b/ aby przystąpić do zdobycia normy w kategorii juniorów zarówno partner jak i 
partnerka muszą mieć uzyskaną klasę złotą lub zaliczony test IV w 
konkurencjach indywidualnych, 
c/ aby przystąpić do zdobycia normy w kategorii seniorów zarówno partner jak i 
partnerka muszą posiadać kategorię novice 
 
Uwaga: 
# normy punktacyjne obliczane mogą być tylko na podstawie wartości 
obowiązujących w kategorii, w której zawodnik/para startuje (np. startując w 
kategorii novice zdobyć można jedynie kategorię novice, itd.) 
## dla osób, które nie mogły potwierdzić klas (brązowej, srebrnej, złotej) z 
powodu przekroczenia limitów wiekowych obowiązujących podczas zawodów wpis 
kategorii novice w książeczce licencyjnej możliwy jest gdy zawodnik ma zaliczony 
test IV – na klasę złotą. 
 
Klasa mistrzowska i mistrzowska międzynarodowa 
 
Klasy zdobywane są wg zasad zawartych w tabeli nr 3 (klasyfikacja w 
łyżwiarstwie figurowym). 
 


