Inbjudan till Elitserietävling 9

Landvetter Elit Cup
2009

På uppdrag av Svenska Konståkningsförbundet inbjuder
Landvetter Konståkningsklubb till elitserietävling i konståkning.
Tävlingsplats

Landvetter ishall, Landvetter
Uppvärmd ishall 30x60 m.

Tävlingsdagar

Lördag den 7 och söndagen den 8 november 2009
Preliminära tider
Fredag
Lottning
Lördag
Domarmöte
Lördag
Tävling
Söndag
Tävling

kl.
kl.
kl.
kl.

18:00 i Ishallens cafeteria
08:00
09:00
09:00

Tävlingsklasser

Senior A
Junior A
Ungdom A 15
Ungdom A 13

Tävlingsregler

ISU Regulations 2008 och Svenska Konståkningsförbundets
tävlingsregler för 2009/2010.

Bedömningssystem

ISU Judging System (IJS).

Beräkningsfaktorer

Se tävlingsregler.

Musik

Musikåtergivning på CD

Priser

Priser till pallplaceringar

Herrar
Damer och Herrar
Flickor och Pojkar
Flickor och Pojkar

Kort
Kort
Kort
Kort

(enl.
(enl.
(enl.
(enl.

SM) + fri
JSM) + fri
USM) + fri
RM) + fri

Minnesgåva till samtliga åkare.

Startavgift

950 kr per åkare. Avgiften skall inbetalas samtidigt med
anmälan på bankgiro 5117-5610. Vid efteranmälan skall
dubbel avgift erläggas.

Planned Program
Content

Blanketten med Planned Program Content ska fyllas i enligt
anvisningar samt bifogas anmälan om det har ändrats
jämfört med anmälan till elitserien. Blanketten laddas ner
från www.skatesweden.se under Arrangör/Handledningar
och mallar och kan med fördel fyllas i elektroniskt.

Anmälan

Skriftlig anmälan enligt nedan och betalning av startavgift
ska göras senast
Onsdagen den 21 oktober 2009 kl. 20.00
Anmälan ska göras på bifogad anmälningsblankett och skall
innehålla personuppgifter, tävlingsklass och förening.
Anmälan ska eventuellt innehålla:

•

Ifylld blankett Planned Program Content

Anmälan som inte är komplett enligt ovan betraktas som
efteranmälan och dubbel startavgift ska betalas.
Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång gäller
begränsad återbetalning enligt tävlingsbestämmelserna.

Anmälan skickas till

Logi

Landvetter KK
Box 53
438 22 LANDVETTER
alternativt; tavling@landvetterkk.com
Ett antal platser är reserverade 6-8 oktober på
Partille Vandrarhem Bed&Breakfast (40 platser)
Se prislista på www.partillevandrarhem.com
Enklare boende ca 8 km från ishallen.
Scandic Hotel Mölndal (15 rum)
Enkel 855 kr, dubbel 945 kr

Måltider

Transporter

Var vänlig att meddela tävlingsledare vid anmälan om
rum önskas för koordinerad hantering. Ange typ av rum och
vilka nätter som avses.
Lunch serveras i ishallen lördag och söndag för de som så
önskar. Anmäl på separat dokument antal/dag(ar) och ev.
allergi. Lunch kostar 60 kr och betalas vid registering.
Utöver lunch kommer enklare förtäring serveras i ishallens
cafe.
Transporter ordnas för de tävlande som inte kommer i egen
bil. Var vänlig välj då rekommenderad logi. En mindre avgift
kommer att tas ut för transporter vid ankomst och avresa.
Anmäl tid för ankomst, avresa till tävlingsledaren så
fort bokningen är klar, senast 2 novmber!

Upplysningar

Tävlingsledare
Christian Blom, 0709-577766
Biträdande Tävlingsledare
Eva Mattsson, 0703628876
Maila till; tavling@landvetterkk.com

