KOMUNIKAT
PUCHAR AS-A

1. ORGANIZATOR
2. TERMIN I MIEJSCE
3. KONKURENCJE

AS Lublin
E-mail as.lublin.vb@gmail.com
21 maja 2022
CKFIS Bełżyce
ul. Ks. Bp. T. Wilczyńskiego 62
1. PUCHAR AS-A W JEŹDZIE FIGUROWEJ NA ROLKACH
Zawody zostaną przeprowadzone w kategoriach:
Solistki/Soliści w kategoriach:
- Elite (1st Division)
- Silver (2nd Division)
- Recreational (3rd Division)
- Beginners (4th Division)
2. PUCHAR AS-A W JEŹDZIE FIGUROWEJ NA WROTKACH w
6 kategoriach z podziałem na wiek i poziom jazdy.

4. ZGŁOSZENIA
5. DOKUMENTY

W przypadku małej liczby startujących, grupy wiekowe
mogą zostać połączone w ramach jednej kategorii.
Zgłoszenie: imię i nazwisko, kategoria z podziałem na
kategorie wiekowe prosimy przesłać do dnia 08.05.2022
na adres: as.lublin.vb@gmail.com
Wszystkie dokumenty:
-PPC (Planned Program Content)
-numer licencjiPZSW
-aktualne zaświadczenie lekarskie
prosimy przesłać do dnia 12.05.2022 na adres:
as.lublin.vb@gmail.com
Druk zawartości programów będzie dostępny na stronie
http://results.vistream.com.pl/ pod wydarzeniem.

6. REGULAMIN

7. PROGRAM MINUTOWY

Zawodnicy bez aktualnych badań lekarskich i licencji nie
będą dopuszczeni do startu.
Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem WIFSA.
Regulaminy dostępne są na stronie:
WIFSA http://www.wifsa.net
PZSW https://pzsw.org/dyscypliny/jazda-figurowa
Regulaminy kategorii wrotkarskich jest dostępny na stronie
zawodów https://arumazs.pl/mistrzostwa-polski-w-jezdziefigurowej-na-rolkach-puchar-arum-azs-2022/
Zostanie opracowany i opublikowany po zweryfikowaniu
zgłoszeń na stronie http://results.vistream.com

8. LOSOWANIE
9. MUZYKA

10. ZASADY
FINANSOWANIA

Losowanie zostanie przeprowadzone elektronicznie w dniu
16.05.2022. Kolejność startu zostanie opublikowana na
stronie http://results.vistream.com
W terminie do 12.05.2022 należy przesłać muzykę w
formacie mp3/wav na adres: as.lublin.muzyka@gmail.com.
Plik z muzyką powinien być w formacie mp3 i powinien być
opisany następująco:
Imię_Nazwisko_Dywizja_Kategoria_Segment.mp3
Np. Julia_Kowalska_2nd_Senior_FS.mp3
Pliki nie opisane w w/w sposób nie będą przyjmowane.
Koszt organizacji zawodów pokrywa Organizator, koszty
uczestnictwa ponoszą Kluby.
Opłatę startową w wysokości 200 zł należy wpłacić w
terminie do 08.05.2022 przelewem na konto organizatora:
72 1090 2590 0000 0001 4741 3966 z podaniem imienia i
nazwiska zawodnika, nazwy klubu oraz konkurencji.

12. LICENCJE

11. UBEZPIECZENIE

13. NOCLEGI I DOJAZD

Po tym terminie opłata wynosi 250 zł. Ostateczny termin
wpłat do 15.05.2022. Potwierdzenie wykonania przelewu
prosimy wysłać na mail as.lublin.vb@gmail.com.
Każdy zawodnik musi posiadać licencję Polskiego Związku
Sportów Wrotkarskich. Wniosek na licencję znajduje się na
stronie: https://pzsw.org/licencje/
Osoby niezrzeszone mogą założyć konto na stronie PZSW i
opłacić licencje pod linkiem https://licencje.pzsw.org/login.
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).
Noclegi oraz dojazd na zawody należy zamówić i
zorganizować we własnym zakresie.

