Inbjudan till Klubbtävling

Pitecupen 2015
Tävlingsplats

LF Arena, Piteå
Inomhus, uppvärmd, 30 x 60m

Tävlingsdagar

Fredag den 13 mars 2015
kl. 19.00
fastställning av startordning i ishallen, startordningarna
publiceras på http://www.piteakk.se samt på
http://www.skatesweden.wehost.se/14-15/

Tävlingsklasser

Lördag den 14 mars 2015

kl. 08.15 domarmöte
kl. 09.00 tävling

Söndag den 15 mars 2015

kl. 09.00 tävling

Senior A

Damer och herrar

Kort (enl. DM) och Fri

Senior B:1

Damer och herrar

Kort (enl. SKF) och Fri

Senior B:2

Damer och herrar

Friåkning enligt SKF

Junior A

Damer och herrar

Kort (enl. DM) och Fri

Juniorer B:1

Damer och herrar

Kort (enl. SKF) och Fri

Juniorer B:2

Damer och herrar

Friåkning enligt SKF

Ungdom A15

Flickor och pojkar

Kort (enl. DM) och Fri

Ungdom A13

Flickor och pojkar

Kort (enl. DM) och Fri

Ungdom B15 1

Flickor och pojkar

Friåkning

Ungdom B15 2

Flickor och pojkar

Friåkning

Ungdom B13

Flickor och pojkar

Friåkning

Miniorer A

Flickor och Pojkar

Friåkning

Miniorer B

Flickor och Pojkar

Friåkning

Om deltagarantalet blir högre än det utrymme som finns
prioriteras deltagare i klubbtävling i första hand. Därefter
prioriteras distriktets egna åkare. Ytterligare reducering av
deltagarantal sker enligt rutindokument Reducering av
deltagarantal vid tävling, Norrbottens SDF.
Tävlingsregler

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

Testkrav

Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong
2014/2015

Licenskrav

Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong
2014/2015

Musik

Musikåtergivning på CD (CD-DA format, ej MP3)

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 inom
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 4 mars 2015 på bankgiro
384-8637 efter bekräftelse om deltagande från Piteå KK. Vid
efteranmälan ska dubbel avgift erläggas.

Anmälan

Anmälan till tävling görs via IndTA systemet senast
Måndagen den 23 februari 2015
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

Piteå Konståkningklubb, piteakk@hotmail.com

Logi

Skoogs City Hotell, tel 0911-10000
www.skoogs.se/cityhotelll
Piteå Stadshotell, tel 0911-23 40 00
http://www.piteastadshotell.com
Piteå Vandrarhem, tel: 0911- 158 80
http://www.folketshus-pitea.org/vandrarhemmet.htm

Transport

Vi kommer att ha begränsade möjligheter att erbjuda transport.
Behöver ni transport kan anmäla önskemål om detta på
mailadress: tavling.piteakk@hotmail.com
Vi återkommer senare om vi har möjlighet att hjälpa Er.

Måltider

Enklare mat finns att köpa i fiket i ishallen

Upplysningar

Mikael Johansson, 070-5592775, mikajoha068@bredband.net
Stefan Jonsson, 070-6258365, piteakk@hotmail.com

