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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW
Walley Cup Warszawa 2021
XI edycja
1. ORGANIZATOR

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Walley-Plus Duo Warszawa
Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego

2. TERMIN I MIEJSCE

03.01.2021, lodowisko COS Torwar II w Warszawie, ul. Łazienkowska 6a

3. KONKURENCJE

Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach i grupach:
- solistki – wst u9, u12, U18, bra U12, U15, U18, sre U15, U18, zlo U13, zlo u18, jmA U15
Ponieważlodowisko mamy do dyspozycji tylko przez jeden dzień, w kategoriijmA
U15, w której sądwa programy, program krótki zaplanowany jest rano, natomiast
program dowolny późn
 ym popołu
 dniem.

4. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie prosimy zarejestrować, wraz z zawartością programu, do dnia
15.12.2020, wprowadzając je do ORS-u, w systemie licencyjnym PZŁF. Startujący
w kategoriach, w których można nie posiadać licencji sportowej, zgłoszenie
muszą zarejestrować, do dnia 15.12.2020, w formularzu zapisowym:
https://bit.ly/39QNdeX
Zawartość programu należy przesłać na adres entries@pfsa.com.pl
Każda zgłaszająca się osoba chcąca skorzystać z porannego, dodatkowego,
treningu, MUSI również wypełnić krótki formularz (informacja o dodatkowym
treningu): https://bit.ly/2VQBVPJ
Obok poniżej wymienionych składowych zgłoszenia, jego integralnym elementem
jest wniesienie opłaty współorganizacyjnej. Jej wniesienie opisane jest w pkt.9
„Zasady finansowania”.
Spóźn
 ione zgłoszenia (przyjmowane jedynie w miaręwolnych miejsc), dokonane w
terminie 17-20.12.2020, obarczone będą wyższą opłatą. Po 20.12.2020 zgłoszenia
(i wpłaty) nie będą przyjmowane, a zgłoszenia bez opłat będą kasowane.
Ponieważ lodowisko mamy do dyspozycji tylko jeden dzień, we wszystkich
kategoriach liczba startujących będzie ograniczona. Dlatego też istotna będzie
kolejność zgłoszeń.
Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZŁF z dnia 28.08.2009, zawodnicy, których
elementy nie zostaną przesłane w terminie nie będą brali udziału w
losowaniu!
Zawodnicy bez aktualnych badań lekarskich i licencji nie będą dopuszczeni do
startu.

5. MUZYKA

W terminie do 23.12.2020 należy przesłaćmuzykęw formacie mp3/aiff/wav/ na
adres organizatora: muzyka@walley.plopisaną w następ
 ując
 y sposób:
> nazwisko i imię, program krótki / program dowolny, klasa / kategoria
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6. REGULAMIN

Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem ISU oraz PZŁF.
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Licencyjnym zawodnicy muszą posiadać
aktywną, w systemie PZŁF, licencję sportową oraz ważne, aktualne badania
lekarskie.
Zawodnicy startując
 y w kategorii klasy wstępnej U7 oraz we wszystkich
kategoriach dodatkowych mogąnie posiadaćlicencji sportowej, ale wówczas
zobowiązani sąuiśc
 ićwyższąopłatęstartową,zgodnie z pkt. VIIa.3 Kodeksu
licencyjnego PZŁF.

7. PROGRAM MINUTOWY

Zostanie opracowany i opublikowany po otrzymaniu i zweryfikowaniu zgłosze
ńi
udostęp
 niony na stronie www.pfsa.com.pl.

8. LOSOWANIE

Losowanie zostanie przeprowadzone elektronicznie w dniu 30.12.2020wed
ług
regulaminu PZŁF. Kolejnośćstartu zostanie opublikowana na stronie
www.pfsa.com.pl

9. ZASADY FINANSOWANIA

Koszt organizacji zawodów pokrywa MUKS Walley-Plus Duo Warszawa, koszty
uczestnictwa ponoszą Kluby.
Opłatęwspółorganizacyjną, w wysokości 200 zł, należy wpłacićw terminie
15.12.2020 (wpływ na nasze konto maksymalnie do 16.12.2020 włącznie),
przelewem na konto organizatora: 09 1020 1169 0000 8702 01244
086,z
podaniem imienia i nazwiska zawodnika, nazwy klubu oraz nazwy konkurencji.
Wysokośćwpł
aty do spóźnionych zgłoszeń, dokonanej w terminie 17-20.12.2020,
wynosi 250 zł. Po 20.12.2020 wpłaty i zgłoszenia nie będ
 ąprzyjmowane.

10. NOCLEGI

Należy zamówić we własnym zakresie.
Propozycja noclegów – hotele:
> Ibis Budget Warszawa Centrum* (1-gwiazdkowy), ul. Zagórna 1, zakwaterowanie
03-04.01.2021: pokój 1os. 115 zł/doba, pokój 2os. 135 zł/doba
> Ibis Styles Warszawa Centrum*** (3-gwiazdkowy), ul. Zagórna 1,
zakwaterowanie 03-04.01.2021: pokój 1os. 160 zł/doba, pokój 2os. 190 zł/doba
Rezerwacje ze zniżk
ą muszą być muszą być złożone na adres: HA1J0-RE@accor.com

11. REGULAMIN Covid-19

Podczas zawodów regulacje sanitarne dla organizatorów Centralnego Ośrodka
Sportu, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku
Łyżwiarstwa Figurowego.

12. DELEGAT TECHNICZNY

Delegatem technicznym jest Anna Sierocka – aniasierocka@o2.pl

W imieniu organizatorów – z gorącym zaproszeniem
Magdalena Tascher i Jacek Tascher
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