Inbjudan till Synkrokval/Klubbtävling i Synkro

Kungälvspokalen
11-12 januari 2013/2014
På uppdrag av Svenska Konståkningsförbundet inbjuder Föreningen
Ytterby-Kungälv konståkare till kvaltävling 2 i synkro.
I anslutning till kvaltävlingen inbjuder Föreningen
Ytterby Kungälv Konståkare till klubbtävling.
Tävlingsplats

Oasens Ishall, Rosendalsgatan 1 Kungälv.
Max pers. 750.Uppvärmd ishall 30x60 m.

Tävlingsdagar

Lördag den 11:e och söndag den 12:e januari 2014.

Tävlingsklasser

Kvaltävling i Synkroniserad konståkning
Seniorer
Kortprogram + friåkning enl. SKF
Juniorer
Kortprogram + friåkning enl. SKF
Ungdom
Friåkning enligt SKF
Klubbtävling i Synkroniserad konståkning
Masters
Friåkning enligt SKF
Mixad
Friåkning enligt SKF
Debutanter Friåkning enligt SKF

Preliminära tider

Lördag, fastställande av startordning görs i andra spolpaus
ca. kl. 10.00 i YKKs klubbrum
Fastställd startordn. publ på http://skatesweden.wehost.se/12-13/
Registrering: I Oasens ishall senast 15 minuter före lottning.
Lördag
09.00 - 18.00
Söndag
09.00 - 18.00
Varje senior- och juniorlag erhåller 10 minuters träningstid för
kortprogram och 12 minuters träning för friåkningsprogram på
tävlingsisen. Övriga klasser får 12 minuter.

Information om tränings- och tävlingstider skickas ut till
deltagande lagen efter anmälningstidens utgång.

Tävlingsregler

ISU Regulations 2012 och Svenska Konståkningsförbundets
tävlingsregler för säsong 2013/2014

Bedömningssystem ISU Judging System
Testkrav

Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsongen
2013/2014. Testkrav ska vara uppfyllda vid anmälningstidens utgång.

Licenskrav

Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsongen
2013/2014. Licensuppgifter följer med varje enskild lagmedlem i
samband med anmälan via IndTA

Musik

Musikåtergivning på CD. Lagen skall lämnas två original CD, varav en
vid registreringen.

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.

Laguppställning

Blankett med laguppställningar ska inlämnas till arrangören senast vid
registreringen

Planned Program

Planned Program Content (PPC) fylls i elektroniskt (ej för hand) och skickas till
camilla.fredman@skatesweden.se Uppdateringar skickas till samma adress.
Ändringar i PPC ska märkeras tydligt (t.ex. med asterisk *). Formulär för PPC
finns här
http://iof2.idrottonline.se/SvenskaKonstakningsforbundet/Konstakningsforbun
detshemsida/Tavlingsverksamhet/IndTA/ManualerIndTA/

Anmälningsavgift

För seniorer och juniorer 3200 kr.
För ungdom, debutanter, masters och mixed 2700 kr.
Avgiften ska inbetalas samtidigt med anmälan på PG 7 46 32- 1
Vid efteranmälan ska dubbel avgift erläggas.

Anmälan

Anmälan till tävling görs via IndTA-systemet senast
Måndag den 23 december kl 20.00
Samtidigt med anmälan inbetalas anmälningsavgifterna.
Avanmälan mailas till anders.x.aberg@se.abb.com
Anmälan ska innehålla personuppgifter, förening, tävlingsklass.
Information om åkarnas testnivåer samt bevis på inbetalda
åkarlicenser följer med åkarna från IdrottOnline till IndTA.
Anmälan som inte är komplett enligt ovan betraktas som
efteranmälan och dubbel anmälningsavgift ska betalas

Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång gäller delvis
återbetalning av anmälningsavgift enligt § 119 i Generella regler
Vi tar gärna emot lagfoto med namn

Arrangören

YKK/Kungälvspokalen
Rosendalsgatan 1
442 35 Kungälv

Logi

Kungälvs Vandrarhem
Hotell Fars Hatt
Hotell Surte

Transport

Arrangeras inte.

Måltider

Lunch serveras till självkostnadspris, se anmälningsblankett.
Den består av:
Lördag:
Kycklingfilé med stekt potatis och bearnaisesås
Vegetariskt alt. är Cornfilé med stekt potatis och bearnaisesås
Vid ev. äggallergi byts bearnaiseåsen mot salsa
Söndag:
Hamburgare med bröd och potatismos. Åkarna tar tillbehör
efter tycke ock smak. Vegetarisk hamburgare och och glutefritt
bröd etc. kommer att erbjudas, men specificera i mabeställningen.

tele. 0303-18900
tele. 0303-10970
tele. 031-980580

Övrig information För lag som vill filma kommer 2 centrala platser att erbjudas,
men dessa måste räcka till alla lag. Man kommer därför att få
turas om och man kan inte räkna med att ha kameran riggad hela
dagen.

Upplysningar

Informationsansvariga:
Anders Åberg, tele. 0736-840936
E- post: anders.x.aberg@se.abb.com
Marine Axelsson, tele. 0703-245 689
E- post: marine@nertmangroup.se
Tävlingsansvarig: Marine Axelsson
För mer info: www.ykk.se

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!!!

