
 

OTWARTE ZAWODY HOKEJOWE 15 LUTEGO 2022 roku 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

1. Cel zawodów: 

1.1. Popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców miasta Skierniewice i okolic 

1.2. Propagowanie formy aktywnego spędzania czasu 

1.3. Promowanie nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach 

1.4. Współzawodnictwo sportowe 

 

2. Organizator: 

2.1. Pływalnia Miejska NAWA Sp. z o.o.  

 

3. Termin i miejsce zawodów: 

3.1. Termin – 12 lutego 2022 roku 

3.2. Miejsce -  Lodowisko „Biały Orlik” przy ul. Szarych Szeregów 6 w Skierniewicach 

 

4. Informacje techniczne: 

4.1. Pomiar czasu ręczny 

4.2. Zawody przeprowadzone zostaną w formie stacyjnej. 

4.3. Wymiary lodowiska -  

4.4. Organizator nie zapewnia łyżew i kasków (możliwość wypożyczenia łyżew i kasku zgodnie 

z cennikiem wypożyczalni łyżew) 

4.5. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać kask podczas trwania konkurencji (liczba kasków 

ograniczona). 

 

5. Zasady uczestnictwa w zawodach 

5.1. Prawo startu mają wszystkie osoby, których stan zdrowia pozwala na współzawodnictwo 

sportowe oraz posiadają umiejętność jazdy na łyżwach, 

5.2. Weryfikacja zawodników i zgłoszenie do zawodów od godziny 10:30 – 11:00 na 

Lodowisku „Biały Orlik” w dniu zawodów 

5.3. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są okazać organizatorowi pisemną zgodę opiekuna 

do udziału w zawodach (wzór dostępny na stronie Pływalni i w kasie lodowiska). 

5.4. Każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej liczbie konkurencji. 

5.5. Udział w zawodach jest bezpłatny. 

 

6. Program zawodów 

6.1. Akredytacja i weryfikacja zawodników – godz. 10:30 – 11:00 

6.2. Rozgrzewka z Hokeistami – godz. 11:00 – 11:20 

6.3. Rozpoczęcie konkurencji – godz. 11:30 (konkurencje będą rozgrywane równolegle) 

6.4. Dekoracje dla zwycięzców z poszczególnych konkurencji będą dokonywane po 

zakończeniu rywalizacji. 

 

 

 

 



7. Kategorie wiekowe: 

 A. (7 – 9 lat) 

 B. (10 - 12 lat) 

 C. (13 – 15 lat) 

 

8. Konkurencje: 

8.1. Slalom 

8.2. Tor przeszkód z podniesieniem krążka 

8.3. Strzał na bramkę 

 

9. Nagrody: 

9.1. W każdej konkurencji indywidualnej z podziałem na kobiety i mężczyzn oraz 

poszczególne kategorie wiekowe , za zajęcie miejsc od I-III zawodnicy otrzymają 

pamiątkowe medale.  

 

10. Postanowienia końcowe: 

10.1. Organizator zastrzega sobie zmiany dotyczące regulaminu oraz odwołania zawodów lub    

          zmiany ich terminu bez podania przyczyny. 

10.2. Podczas trwania zawodów organizator zapewnia opieką medyczną oraz odpowiednią   

          ilość sędziów 

10.3. Szczegółowe omówienie konkurencji odbędzie się podczas trwania zawodów. 

 

 

 

Więcej informacji pod nr telefonu : (46) 833 – 89 - 69 (Pływalnia Miejska NAWA) 

 


