UCZNIOWSKI KLUB ŁYŻWIARSKI
„SPIN" KATOWICE
40-432 Katowice, ul. Szopienicka 13d/7,
e-mail spin.lyzwiarstwo@gmail.com

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW
Zawody o Lampę Górniczą
I Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Południa
•

ORGANIZATOR: Uczniowski Klub Łyżwiarski SPIN Katowice
ul. Szopienicka 13d/7, 40-432 Katowice
Tel. 667 651 104, 507 120 842

•

TERMIN I MIEJSCE: 18-20.10.2019r.
Hala Lodowiska JANTOR w Katowicach – Nikiszowcu ul. Nałkowskiej 11.

•

UCZESTNICTWO:
Zawody zostaną przeprowadzone w następujących klasach:
Podstawowych
- Wstępna U7 solistek i solistów
- Brązowa U9 solistek i solistów
- Srebrna U11 solistek i solistów
- Złota U13 solistek i solistów
- Junior Młodszy B U13 solistek i solistów
- Junior Młodszy A U15 solistek i solistów
- Junior U19 solistek i solistów
- Senior 15+ solistek i solistów
Dodatkowych
- Wstępna solistki i soliści
§ U9 (01.07.2010-30.06.2012)
§ U12 (01.07.2007-30.06.2010)
§ U15 (01.07.2004-30.06.2007)
§ U18 (01.07.2001-30.06.2004)
- Brązowa solistki i soliści
§ U12 (01.07.2007-30.06.2010)
§ U15 (01.07.2004-30.06.2007)
§ U18 (01.07.2001-30.06.2004)
- Srebrna solistek i solistów
§ U15 (01.07.2004-30.06.2008)
§ U18 (01.07.2001-30.06.2004)
- Złota solistek i solistów
§ U15 (01.07.2004-30.06.2006)
§ U18 (01.07.2001-30.06.2004)
- Junior Młodszy B solistek i solistów
§ U15 (01.07.2004-30.06.2006)
§ U18 (01.07.2001-30.06.2004)
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•

Zgłoszenia prosimy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 30.09.2019 r. na adres: Delegata
Technicznego
Pani
Magdaleny
Rusieckiej
–
mrusiecka@op.pl
oraz
spin.lyzwiarstwo@gmail.com
W tym samym terminie należy wysłać wypełniony druk zawartości programu na adres email entries@pfsa.com.pl - w tytule prosimy napisać „Zawody o Lampę Górniczą. Druk zawartości
programów jest do pobrania na stronie internetowej PZŁF.

•

Muzyka:
W terminie do 7.10.2019 r. należy przesłać muzykę w formacie mp3 lub wav na adres organizatora:
spin.lyzwiarstwo@gmail.com

•

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 wstępnej U7 i brązowej U9 oraz we wszystkich kategoriach
dodatkowych mogą nie posiadać licencji sportowej.
Zawodnicy niebędący członkami Kadry Narodowej PZŁF zobowiązani są posiadać ubezpieczenie
od następstw nieszczęśliwych wypadków w łyżwiarstwie figurowym wykupione bądź przez klub
sportowy, który reprezentują bądź indywidualnie.

•

PROGRAM MINUTOWY zostanie opracowany po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń i udostępniony
na stronie www.pfsa.com.pl.

•

LOSOWANIE: odbędzie się elektronicznie w dniu 16.10.2019r. według regulaminu PZŁF. Kolejność
startu zostanie opublikowana na stronie www.pfsa.com.pl

•

ZASADY FINANSOWANIA: Koszt organizacji zawodów pokrywa UKŁ SPIN Katowice, koszty
uczestnictwa ponoszą Kluby.
Opłatę współorganizacyjną w wysokości:
- w przypadku zawodników posiadających licencję sportową - 170 zł
- w przypadku zawodników nieposiadających licencji sportowej - 200 zł
należy wpłacić w terminie 07.10.2019 r. przelewem na konto organizatora: 17 1050 1214 1000 0022
8014 7956 z podaniem imienia i nazwiska zawodnika, nazwy klubu oraz konkurencji. Po tym
terminie opłata wynosi odpowiednio 220 zł i 250 zł.

•

NOCLEGI I WYŻYWIENIE: należy zamówić we własnym zakresie.
Propozycja hotelu – na hasło „SPIN”
EUROHOTEL ul. Nałkowskiej 10, tel. (32) 255 46 82, www.eurohotelkatowice.pl
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