Inbjudan till Klubbtävling

SundsvallsCupen 2016
16-17 januari
Tävlingsplats

Sundvall Energi Arena, Johannedalsvägen 21, Sundsvall
Inomhus, uppvärmd, 30 x 60m

Tävlingsdagar

Fredagen den 15 januari kl. 18:00 fastställande av startordning på
kansliet i ishallen, startordningar publiceras på www.sundsvallskk.se

Tävlingsklasser

Lördag den 16/1

kl. 08.30
kl. 09.00 – 19.00
Söndag den 17/1 kl. 09.00 – 17.00

bedömarmöte
tävling
tävling

Seniorer B1 Damer och Herrar
Seniorer B2 Damer och Herrar
Juniorer B1 Damer och Herrar
Juniorer B2 Damer och Herrar
Ungdom B15:1 Flickor
Ungdom B15:2 Flickor
Ungdom B13 Flickor
Ungdom B Pojkar
Miniorer A Flickor och Pojkar
Miniorer B Flickor och Pojkar

Kort (enl. ISU) och Fri
Friåkning
Kort (enl. ISU) och Fri
Friåkning
Friåkning
Friåkning
Friåkning
Friåkning
Friåkning
Friåkning

Klubbtävlingen prioriteras över stjärntävlingen och egna distriktets
åkare har förtur.

Prel tider

Fredagen den 15 januari kl. 18:00 fastställande av startordning på
kansliet i ishallen, startordningar publiceras på www.sundsvallskk.se

Tävlingsregler

ISU Regulations 2014 och Svenska Konståkningsförbundets
tävlingsregler för säsong 2015/2016 för klubbtävling

Testkrav

Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsongen
2015/2016

Licenskrav

Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsongen
2015/2016

Musik

Musikåtergivning på CD

Priser

Hederspriser till alla.

PUL

Tävlingsdeltagare och funktionärer som anmäler sig till tävlingen
samtycker till att deras personuppgifter registreras i
tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören in ramen för sin
verksamhet, oavsett media form offentliggör uppgifterna och kan
publicera bilder från tävlingen och prisceremonier.

Planned Program

Planned program content (PPC) fylls i på webben i IndTA i samband
med anmälan till tävling. Observera att IndTA lagrar PPC, men att PPC
måste läggas till varje ny anmälan. Säkerställ att PPC är uppdaterat i
IndTA.

Anmälningsavgift

625 kr för åkare med 2 program, 425 kr för åkare med 1 program.
Avgiften ska inbetalas senast den 6 januari 2016 på bankgiro 4654976 efter bekräftelse om deltagande från arrangören. Vid
efteranmälan ska dubbel avgift erläggas.

Anmälan

Anmälan till tävling görs via IndTA systemet senast
Måndagen den 28 december 2015.
Anmälningsavgifter betalas in efter att bekräftelse på
deltagande erhållits senast 5 dagar efter anmälningstidens
utgång
Anmälan ska innehålla personuppgifter, förening, tävlingsklass,
planned program content, testnivåer samt bevis på inbetald åkarlicens
(samtliga uppgifter följer med åkaren från IdrottOnLine till IndTA om
de är korrekt registrerade).
Anmälan som inte är komplett enligt ovan betraktas som
efteranmälan och dubbel anmälningsavgift ska betalas
Vid för stort deltagarantal begränsas antalet deltagare enligt
prioriteringarna som angetts under Tävlingsklasser
Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång gäller delvis
återbetalning av anmälningsavgift enligt § 119 i Generella regler

Arrangören

Sundsvalls Konståkningsklubb, email: sundsvallskk@gmail.com

Logi

Vi kan rekommendera Scandic Nord (gångavstånd från ishallen) ange
”Konståkning” för rabatterat pris, Tel: 060-785 63 00

Transport

Mot en kostnad på 40 kronor/person och resa erbjuder vi transport.
Det innefattar hämtning/lämning vid buss/tåg/flyg.
Anmälan för detta görs till sundsvallskk@gmail.com senast den 6
januari och betalning sker i förväg, betalningsinformation i samband
med anmälan.

Måltider

Mat finns att köpa på Restaurang Etage i Arenan. Betalas på plats.

Övrig information
Upplysningar

Tävlingsledare:
Kai Pirttilä – 070-201 33 19
kai.pirttila@forsakringskassan.se
Mathias Lordell
mathias.lordell@lernia.se

Vi önskar alla varmt välkomna till Sundsvall och SundsvallsCupen!

