Łyżwiarski Klub Sportowy „Soła” Oświęcim

32-600 Oświęcim ul. Polna 4
NIP: 549-24-45-502
REGON: 365-844-413
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
39 1600 1462 1836 5017 9000 0001
Oświęcim, 31.12.2018r.

Komunikat zawodów:
„Mistrzostwa Polski Juniorów” oraz „Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików”
1. ORGANIZATOR:
ŁKS „Soła” Oświęcim oraz Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego.
2. ADRES ORGANIZATORA:
Łyżwiarski Klub Sportowy „Soła” Oświęcim
32-600 Oświęcim, ul. Polna 4
tel. Jan Wikłacz 603-383-360 i Radosław Chruściński 693-993-241
3. UCZESTNICTWO:
„Mistrzostwa Polski Juniorów” zostaną przeprowadzone w kategoriach:
solistek, solistów i par tanecznych w klasie: junior.
„Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików” zostaną przeprowadzone w kategoriach:
solistek, solistów w klasach złotej i srebrnej.
4. TERMIN I MIEJSCE:
01–02.02.2019r. – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
01–03.02.2019r. – Mistrzostwa Polski Juniorów
Hala Lodowa w Oświęcimiu, ul. Chemików 4
5. ZGŁOSZENIA: Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać do 13.01.2019r. na adres email:
Klubu ŁKS „Soła” Oświęcim – lkssolaoswiecim@gmail.com oraz
Delegata Technicznego Agaty Błachut-Stoczek – agatast@op.pl
W terminie do 20.01.2019r. należy wysłać na adres email entries@pfsa.com.pl druk z zawartością programów.
Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZŁF z dnia 28.08.2009 zawodnicy, których elementy nie zostaną przesłane w terminie
nie będą brali udziału w losowaniu! Druk zawartości programów jest do pobrania na stronie internetowej PZŁF.
6. MUZYKA: W terminie do 20.01.2019 r. należy przesłać muzykę w formacie mp3 lub wav na adres organizatora –
lkssolaoswiecim@gmail.com
7. 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 srebrnej 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 w dniu zawodów. Opłata ta przekazana zostanie do PZŁF. Zawodnicy występujący o licencją jednorazową
powinni posiadać aktualne badania lekarskie.
8. PROGRAM MINUTOWY: zostanie opracowany po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń
i opublikowany zostanie na stronie www.pfsa.com.pl.
9. LOSOWANIE: odbędzie się elektronicznie według regulaminu PZŁF. Kolejność startu zostanie opublikowana
na stronie www.pfsa.com.pl.
10. ZASADY FINANSOWANIA: Koszt organizacji pokrywa organizator, koszty uczestnictwa ponoszą Kluby.
Opłata startowa wynosi 150zł (solistka, solista), natomiast para taneczna 200zł (100zł partner, 100zł partnerka),
którą należy wpłacić do 20.01.2019r. na konto organizatora: 39 1600 1462 1836 5017 9000 0001
z podaniem nazwiska i imienia zawodnika, nazwy klubu oraz konkurencji.
Po tym terminie opłata wynosi 200zł (solistka, solista) 260zł (para taneczna).
11. NOCLEGI I WYŻYWIENIE: należy zamówić we własnym zakresie.
Prezes ŁKS Soła
Jan Wikłacz

+48 693 993 241
lkssolaoswiecim@gmail.com

facebook.com/uklmolo
instagram.com/lkssola

