Warszawa, grudzień 2018

WALLEY CUP WARSZAWA 2019
ZAWODY DLA FANÓW ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO
1. Termin i miejsce zawodów:
6 STYCZNIA 2019 (niedziela), Warszawa, lodowisko TORWAR II,
ul. Łazienkowska 6a, w godzinach 10.00 – 18.00
Elektroniczne losowanie kolejności startu przeprowadzone będzie w piątek 04.01.2019.
2. Uczestnictwo i regulamin zawodów:
> Zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminem Walley Cup Warszawa 2019, załączonym
do komunikatu,
> Zawody oceniane są w aktualnie obowiązującym systemie sędziowania ISU,
> Konkurencje rozgrywane są, jeśli na starcie staje co najmniej 3 zawodników/czki w
konkurencjach indywidualnych lub 2 pary w konkurencjach par. W przypadku mniejszej
liczby zgłoszeń łączy się konkurencje w ramach kategorii (oddzielnie w każdej),
> Program zawodów zawiera również możliwość rywalizacji w programie interpretacyjnym i
programie Show Duo,
> Szczegółowy regulamin zamieszczony jest na www.walley.pl – w zakładce Zawody/Walley
Cup Warszawa,
> Nagrody – puchary za pierwsze miejsce, medale za miejsca 1-3, dyplomy dla wszystkich
uczestników.
3. Zgłoszenia:
Do 17 grudnia 2018 włącznie – poprzez formularz zgłoszenia zamieszczony na www.walley.pl
Zastrzegamy sobie wcześniejsze zamknięcie listy zgłoszeń – w przypadku, gdy ich liczba
przekroczy dostępny dla nas limit czasu na przeprowadzenie zawodów.
W obecnym sezonie, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Licencyjnym Polskiego
Związku Łyżwiarstwa Figurowego (PZŁF), od uczestników nie posiadających licencji
zawodniczych PZŁF, pobierana będzie dodatkowa opłata 30 zł za wydanie licencji
jednorazowej na Walley Cup Warszawa 2019. Licencję jednorazową należy opłacić
przelewem przed zawodami (do dnia 03.01.2018) lub, w dniu zawodów, kartą płatniczą, lub
gotówką. Opłata ta zostanie przekazana do PZŁF. Skan wniosku o wydanie licencji
jednorazowej prosimy przesłać na adres walley@walley.pl wraz ze zgodą na wizerunek, którą
otrzymają Państwo po potwierdzeniu zgłoszenia.
Nie jest możliwe wzięcie udziału w zawodach bez posiadania licencji.
Wniosek o wydanie licencji jednorazowej można pobrać na stronie PZŁF
http://www.pfsa.com.pl/docs/1819/Zal05_wniosek_o_licencje_jednorazowa.pdf
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Również do 17 grudnia 2018 należy dokonać wpłatę startowego, na konto MUKS WalleyPlus Duo – PKO Bank Polski: 09 1020 1169 0000 8702 0124 4086
Wpłata startowego jest integralną częścią zgłoszenia.
4. Program zawodów:
> Program, listy startowe, kolejność startu: opublikujemy po zamknięciu listy zgłoszeń,
zamieszczony on również będzie na stronie PZŁF.
5. Zasady finansowania:
Koszty organizacji pokrywa Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Walley-Plus Duo w
Warszawie.
Opłata startowa wynosi 150 zł od osoby, a przy zgłoszeniu w drugiej konkurencji – 100 zł.
W przypadku konkurencji parowych opłata startowa wynosi 200 zł od pary.
6. Muzyka:
Prosimy o przesyłanie muzyki w formacie mp3/aiff/wav na adres: muzyka@walley.pl w
terminie do 28.12.2018.
7. PPC (planowana zawartość programu):
Wypełniony druk zawartości programu należy przesłać na adres entires@pfsa.com.pl do dnia
28.12.2018. W tytule prosimy napisać „Walley Cup 2019”.
8. Trening przed zawodami:
W przypadku zebrania się odpowiedniej liczby chętnych, możemy przeznaczyć jedną godzinę
na trening przed zawodami z możliwością przejechania programu z muzyką. Możliwa godzina
to 7:30-8:30, przybliżony koszt wejścia na lód to 30 zł.
9. Ciepły posiłek:
Podczas zawodów będzie możliwość zamówienia obiadu. Przybliżony koszt zestawu to 25-30
zł.
Prosimy o przemyślane zamówienia przez formularz, a w przypadku chęci domówienia czegoś
– o kontakt mailowy na adres: walley@walley.pl
10. Delegat techniczny
Delegatem technicznym zawodów z ramienia PZŁF jest pani Anna Sierocka.
W imieniu organizatorów – z gorącym zaproszeniem,
Magdalena Tascher i Jacek Tascher
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