Komunikat
Wiosenny Puchar Rolkarstwa Figurowego
30.04.2021r.

1. ORGANIZATOR:

Klub Jazdy Figurowej „Spin on Rolls” w Rumi
spinonrolls@go2.pl

2. TERMIN I MIEJSCE:

30.04.2021r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 49
84-230 Rumia ; hala o wymiarach 40x20

3. UCZESTNICTWO:

W zawodach mogą brać udział dzieci i młodzież posiadające licencję
zawodnika PZSW, które nie ukończyły 21 roku życia do dnia zawodów.

4. REGULAMIN :

Szczegółowy regulamn poszczególnych konkurencji podany jest w wersji
angielskiej : https://pzsw.org/dyscypliny/jazda-figurowa

5. KONKURENCJE:

Przeprowadzone zostaną następujące konkurencje:



Solistki/Soliści w kategoriach:
- Elite (1st Division)
- Silver (2nd Division)
- Recreational (3rd Division)
- Beginners (4th Division)



Inline Dance
- Elite Solo, Silver and 3d Division

W przypadku mniejszej liczby zawodników, grupy wiekowe mogą być łączone.
Zawodnicy muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach, które
należy przekazać do Biura Zawodów.
6. LICENCJE :

Każdy zawodnik musi posiadać licencję Polskiego Związku Sportów
Wrotkarskich. Wniosek na licencję znajduje się na stronie :
https://pzsw.org/licencje/ .

7. MUZYKA

8. ZGŁOSZENIA:

9. OPŁATY:

10. UBEZPIECZENIE

Muzykę należy przesłać na adres organizatora spinonrolls@go2.pl do
23.04.2021r. oraz dostarczyć na USB przed rozpoczęciem
konkurencji do Biura Zawodów.
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 23.04.2021r. na adres spinonrolls@go2.pl.
W tym samym czasie należy wysłać zawartość programów
Opłata startowa wynosi 200 zł.
Opłatę startową należy wpłacić na konto klubu do 23.04.2021r.:
Klub Jazdy Figurowej Spin on Rolls
Mbank 63 1140 2004 0000 3002 7706 7216
Z podaniem imienia i nazwiska zawodnika, nazwy klubu oraz konkurencji
w jakiej startuje.
Każdy klub uczestniczący w zawodach zobowiązany jest posiadać aktualne
ubezpieczenie NNW, obejmujące osoby uczestniczące z jego ramienia w zawodach
(zawodnicy, trenerzy i instruktorzy oraz oficjalne osoby towarzyszące). Organizator
zawodów nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje
odniesione przez osoby uczestniczące w zawodach z ramienia poszczególnych
klubów (zawodnicy, trenerzy i instruktorzy oraz oficjalne osoby towarzyszące).

11. PROGRAM MINUTOWY: Zostanie opracowany po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy

W imieniu organizatorów
Monika Jędrzejewska
730 66 55 61

