Klub Łyżwiarstwa Figurowego LAJKONIK
ul. Białoruska 10 B, 30-867 Kraków
e-mail: lajkonik@lajkonik.net
www.lajkonik.net

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW
Puchar Krakowa 2019
1. ORGANIZATOR:

2. TERMIN I MIEJSCE:

KŁF Lajkonik Kraków
ul. Białoruska 10B, 30-683 Kraków
tel. +48 793 77 99 03 / +48 604 062 701
27-28.04.2019r.
Lodowisko KS Cracovia
ul. Siedleckiego 7, 31-538 Kraków

3. UCZESTNICTWO: Zawody zostaną przeprowadzone w następujących klasach:
•
Brązowa solistek i solistów,
•
Srebrna solistek i solistów,
•
Złota solistek i solistów,
•
Novice Advanced solistek i solistów,
•
Novice Basic solistek i solistów,
•
Novice Intermediate solistek i solistów
4.
Zgłoszenia prosimy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 07.04.2019 r. na adres: Delegata
Technicznego Pani Magdaleny Rusieckiej – mrusiecka@op.pl oraz lajkonik@lajkonik.net
W tym samym terminie należy wysłać wypełniony druk zawartości programu na adres email entries@pfsa.com.pl - w tytule prosimy napisać „Puchar Krakowa 2019”. Druk zawartości programów jest do
pobrania na stronie internetowej PZŁF.
5.

MUZYKA
W terminie do 11.04.2019 r. należy przesłać muzykę w formacie mp3 lub wav na adres organizatora:
lajkonik@lajkonik.net
6.

Zawody odbędą się według regulaminu ISU i PZŁF.
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Licencyjnym zawodnicy muszą posiadać aktywną w
systemie PZŁF licencję sportową oraz ważne aktualne badania lekarskie.
Zawodnicy startujący w kategorii klasy brązowej mogą nie posiadać licencji sportowej, ale wówczas muszą
wyrobić na miejscu u organizatora zawodów licencję jednorazową za którą pobierana będzie dodatkowa
opłata w wysokości 30zł – płatna gotówką w dniu zawodów. Opłata ta przekazana zostanie do PZŁF.
Zawodnicy występujący o licencją jednorazową zgodnie z obowiązującym Regulaminem Licencyjnym
posiadać aktualne badania lekarskie. Wniosek o wydanie licencji jednorazowej można pobrać na stronie
PZŁF http://www.pfsa.com.pl/docs/1819/Zal05_wniosek_o_licencje_jednorazowa.pdf
7.
PROGRAM MINUTOWY zostanie opracowany po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń i udostępniony na
stronie www.pfsa.com.pl.
8.
LOSOWANIE: odbędzie się elektronicznie w dniu 25.04.2019r. według regulaminu PZŁF. Kolejność
startu zostanie opublikowana na stronie www.pfsa.com.pl
9.
ZASADY FINANSOWANIA: Koszt organizacji zawodów pokrywa KŁF Lajkonik Kraków, koszty
uczestnictwa ponoszą Kluby.
Opłatę współorganizacyjną w wysokości 200 zł należy wpłacić w terminie 11.04.2019r. przelewem na
konto organizatora: 41 1140 2004 0000 3602 7834 9464 z podaniem imienia i nazwiska zawodnika, nazwy
klubu oraz konkurencji. Po tym terminie opłata wynosi 250 zł.
10. NOCLEGI I WYŻYWIENIE: należy zamówić we własnym zakresie.
•
Propozycja hotelu – na hasło „LAJKONIK” pierwsze 10 pokoi 2-os w cenie: 220 PLN /pokój/noc lub
1-os w cenie 180 PLN/pokój/noc. Cena zawiera podatek 8%, śniadanie, bezpłatny internet
•
Adres i nazwa hotelu: Vienna House Easy Cracow, Przy Rondzie 2. 31547 Cracow,
+48 12 299 00 00 - info.easy-cracow@viennahouse.com

Naszą misją jest popularyzacja łyżwiarstwa figurowego i aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży.
Celem naszego klubu jest zapewnienie wysokiej jakości treningów i osiągnięcie jak najlepszych wyników sportowych.
Wspieramy i rozwijamy potencjał każdego naszego zawodnika. Z pasją wychowujemy młodzież poprzez sport.

