KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW

I Mistrzostwa Polski w Jeździe Figurowej na Rolkach 2021
1. ORGANIZATOR

KJF „Spin on Rolls” tel. 730 66 55 61

2. TERMIN I MIEJSCE

Rumia, 04-05.06.2021
Hala Sportowa MOSiR
ul. Mickiewicza 49
84-230 Rumia

3. KONKURENCJE

Zawody zostaną przeprowadzone w kategoriach solistów i solistek w:
- Elite: Senior, Junior, Advanced Novice, Intermediate Novice, Basic Novice, Cubs
- 2nd Division: Senior, Junior, Novice A. Novice B, Cubs

4. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia wraz z PPC (Planned Program Content) prosimy przesłać do dnia 23.05.2021 na
adres: spinonrolls@go2.pl Druk zawartości programów będzie dostępny na stronie
http://results.vistream.com.pl/ pod wydarzeniem.
Warunki uczestnictwa
Zawodnicy, którzy chcą wystartować w MP muszą spełniać wszystkie poniższe warunki:
1.Wystartować przynajmniej w jednych kwalifikacjach do MP w tej samej lub wyższej
dywizji,
2. Zdobyć minimum punktowe dla danej kategorii wiekowej w kwalifikacjach do MP
(dotyczy kategorii Elite)
3. Posiadać ważne badania lekarskie,
4. Posiadać ważną licencję PZSW,
5. Być zrzeszonym w klubie sportowym, który posiada wykupioną licencję klubową
PZSW.
Niespełnienie któregokolwiek warunku będzie skutkowało niedopuszczeniem do
losowania.

5. MUZYKA

W terminie do 28.05.2021 należy przesłać muzykę w formacie .mp3 na adres:
spinonrolls@go2.pl Plik powinien być opisany następująco:
MP_Imię_Nazwisko_Dywizja_Kategoria_Segment.mp3
Np. MP_Julia_Kowalska_2nd_Senior_FS.mp3
Pliki nieopisane w w/w sposób nie będą przyjmowane!

6. REGULAMIN

Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem WIFSA oraz Regulaminem Organizacji i Zasad
dotyczących Mistrzostw Polski w jeździe figurowej na rolkach w sezonie 2021
umieszczonym na stronie https://pzsw.org/dyscypliny/jazda-figurowa/

7. PROGRAM MINUTOWY

Zostanie opracowany i opublikowany po zweryfikowaniu zgłoszeń na stronie
http://results.vistream.com.pl/

8. LOSOWANIE

Losowanie zostanie przeprowadzone elektronicznie w dniu 01.06.2021. Kolejność startu
zostanie opublikowana na stroniehttp://results.vistream.com.pl/

9. ZASADY FINANSOWANIA

Koszt organizacji zawodów pokrywa KJF „Spin on Rolls”, koszty uczestnictwa ponoszą
Kluby/Uczestnicy. Opłatę współorganizacją / startową w wysokości 200 zł należy wpłacić
w terminie do 23.05.2021 przelewem na konto organizatora:
63 1140 2004 0000 3002 7706 7216 z podaniem imienia, nazwiska zawodnika, dywizji,
konkurencji. Po 23.05.2021 opłata startowa wynosi 250zł. W przypadku wycofania
zawodnika po terminie zgłoszeń a przed losowaniem zostanie oddana 50% opłaty
wpisowej, zaś po losowaniu nie ma możliwości zwrotu opłaty wpisowej.
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