Inbjudan till Stjärntävling
Pitecupen 2016/2017
1. TÄVLINGSPLATS
LF Arena, Piteå
Inomhus, uppvärmd, 30 x 60m

2. TÄVLINGSDAGAR OCH PREL TIDER
Torsdag den 1 december kl. 18.00 fastställande av startordning.
Startordningarna publiceras på www.piteakk.se
Lördag den 3 december 2016

Söndag den 4 december 2016

kl. 08.30

bedömarmöte

kl. 09.00 – 18.00

tävling

kl. 09.00 – 17.00

tävling

3. TÄVLINGSKLASSER
Seniorer Stjärnklass

Damer och Herrar

Friåkning

Juniorer Stjärnklass

Damer och Herrar

Friåkning

Ungdom 15 Stjärnklass

Flickor och Pojkar

Friåkning

Ungdom 13:1 Stjärnklass

Flickor och Pojkar

Friåkning

Ungdom 13:G Stjärnklass

Flickor och Pojkar

Friåkning

Miniorer Stjärnklass

Flickor och Pojkar

Friåkning

I Stjärnklasserna åker flickor och pojkar i samma klass om antalet pojkar i respektive klass endast är en
deltagare.
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

4. Tävlingsregler
Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsongen 2016/2017 för stjärntävling.

5. RESULTAT
Sluten bedömning.
Ingen rangordning för Minior Stjärnklass, Ungdom 13 Stjärnklass, synchro, paråkning, isdans samt
solodans. I övriga klasser får halva startfältet i en klass individuella placeringar, andra halvan delar plats.

6. TESTKRAV
Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 2016/2017.

7. LICENSKRAV
Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 2016/2017.

8. MUSIK
Musikåtergivning på CD

9. PRISER
Samtliga deltagare erhåller minnesplakett eller motsvarande efter avslutad åkning i Kiss & Cry.

10. 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.

11. ANMÄLNINGSAVGIFT
325 kr för deltagare med 1 program.
Avgiften ska inbetalas senast den 21 november 2016 på bankgiro 384-8637 efter bekräftelse om
deltagande av arrangören. Vid efteranmälan ska dubbel avgift erläggas.

12. Anmälan
Anmälan till tävling görs via IndTA 2.0 systemet senast
Måndagen den 14 november 2016
Anmälan ska innehålla personuppgifter, förening, tävlingsklass, planned program content (PPC),
testnivå samt bevis på inbetald åkarlicens (samtliga uppgifter följer med åkaren i IndTA om allt är
korrekt registrerat).
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.

13. ARRANGÖREN
Piteå Konståkningsklubb, piteakk@hotmail.com

14. LOGI
Skoogs City BnB, tel 0911-10000
http://skoogsbnb.se
Piteå Stadshotell, tel 0911-23 40 00
http://www.piteastadshotell.com
Piteå Vandrarhem, tel: 0911-158 80
http://www.folketshus-pitea.org/vandrarhemmet

15. MÅLTIDER
Enklare mat finns att köpa i fiket i ishallen.

16. UPPLYSNINGAR
För information hänvisas till:
Stefan Jonsson, piteakk@hotmail.com , 070-6258365

