Skånes Konståkningsförbund i samarbete med
Mörrums KK och Karlskrona ASK
bjuder in till
Träningstävling för A-åkare

Träningstävling nr 1
När

28 + 29 augusti 2021, ca kl. 09 - 18

Var

Mörrum, Jössarinken, A-hallen (gamla hallen)
Jössastigen 3, 37532 Mörrum

Inbjudna åkare

A-åkare, med undantag av A-miniorer, från följande föreningar:
Falkenbergs KK
Halmstads KK
Malmö KK
Mörrums KK
Rögle BK
Slottstadens KK
Tyringe KS
Åstorps KK

Inbjudna tränare Upp till 3 tränare per förening enligt ovan, dock får maximalt 1 tränare följa med till
rinken per åkare och program.

Träningstävling nr 2
När

04 + 05 september 2021, ca kl. 09 - 18

Var

Karlskrona, NKT Arena, A-hallen
Arenavägen 19, 37155 Karlskrona

Inbjudna åkare

A-åkare, med undantag av A-miniorer, från följande föreningar:
GF Idrott Landskrona Höörs KF
IFK Helsingborg
Karlskrona ASK
Landskrona KSK
Lunds KK
Osby KK
Trelleborgs KK

Inbjudna tränare Upp till 3 tränare per förening enligt ovan, dock får maximalt 1 tränare följa med till
rinken per åkare och program.
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Tävlingsklasser
Seniorer A Damer
Seniorer A Herrar
Juniorer A Damer
Juniorer A Herrar
Ungdom A 15 Flickor
Ungdom A 13 Flickor
Ungdom Pojkar

Kortprogram
Kortprogram
Kortprogram
Kortprogram
Kortprogram
Kortprogram
Kortprogram

Seniorer A Damer
Seniorer A Herrar
Juniorer A Damer
Juniorer A Herrar
Ungdom A 15 Flickor
Ungdom A 13 Flickor
Ungdom Pojkar
Miniorer A

Friåkning
Friåkning
Friåkning
Friåkning
Friåkning
Friåkning
Friåkning
Friåkning

Föreningar samt åkare väljer själva vilka program de anmäler till, båda programmen eller endast ett av dem,
kortprogrammet eller friåkningen.

Anmälan
När

Senast måndagen, den 09 augusti 2020.

Hur

Via IndTA 2.0.
OBS! Kortprogram och Friåkning anmäls separat. Detta innebär att åkare som ska åka både
kortprogrammet och friåkningen ska anmälas till båda deltävlingar, deltävlingen för
kortprogrammet och deltävlingen för friåkningen.
Planned Program Contents, PPCs, registreras i IndTA senast 12 dagar före tävlingstillfället
(senast måndagen, den 16 augusti för träningstävlingen i Mörrum, senast måndagen den 23
augusti för träningstävlingen i Karlskrona).
Pga. rådande situation kring Covid-19-smittspridningen ska medföljande tränare anmälas.
Tränare som ej anmälts har ej tillgång till ishallens lokaler.

Avanmälan Om det skulle visa sig att en anmäld åkare eller tränare av någon anledning trots allt inte
kommer att kunna delta ska Skånes Konståkningsförbund informeras snarast per mail till:
skaneskonstakningsforbund@gmail.com
Avgifter vid avanmälan hanteras i enlighet med Svenska Konståkningsförbundets regler för
avgiftshantering vid återbud, dvs. startavgiften debiteras delvis eller helt beroende på tidpunkt
och anledning för återbud.
Vid återbud på grund av förkylningssymptom efter anmälningstidens utgång och fram till tävlingsdag för klassen
debiteras 10% av startavgiften. Vid återbud av annan anledning efter anmälningstidens utgång, men före kl. 24.00
två dagar före tävlingsdag för klassen debiteras halva startavgiften, vid återbud därefter debiteras hela startavgiften.

Anmälningsavgift
Kostnad

150 kr för ett program, 300 kr för två program. Tränare följer med utan extra kostnad.

Betalning

av anmälningsavgifter görs till Skånes Konståkningsförbund i slutet av höstterminen i form av
en samlad betalning för höstens träningstävlingar och sammandrag.
Skånes Konståkningsförbund kommer att skicka ut en sammanställning på upplupna kostnader
till berörda föreningar.
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Musik
Musikfiler
CD-skivor

Ska vara uppdaterade i IndTA senast 12 dagar före tävlingstillfället
(dvs . senast måndagen, den 16 augusti för träningstävlingen i Mörrum, senast måndagen den
23 augusti för träningstävlingen i Karlskrona).
Varje deltagare bör även ha med tävlingsmusik på CD i reserv. Observera att musiken inte får
vara uppdelad på flera spår. Alla skivor måste vara tydligt märkta med tävlingsklass, program
(kort/fri), åkarens namn och förening samt den exakta speltiden (inte åktiden).

Tidsschema och startordninger
En preliminär deltagarförteckning samt ett preliminärt tidsschema kommer att skickas ut till berörda föreningar
samt publiceras på Skånes Konståkningsförbunds hemsida ca 7 - 10 dagar före respektive tävlingstillfälle.

Startgrupper och startordningar kommer att läggas ut på Skånes Konståkningsförbunds hemsida senast på
kvällen före första tävlingsdagen samt anslås på plats.

Bedömning och resultat
ISU Judging System kommer att tillämpas. Bedömning och poäng-resultatberäkning kommer att ske med ett
elektroniskt system med video replay för den tekniska panelen och alla domare. Varje åkare kommer att få
en utskrift på sina Judges Details.
Det kommer dock inte publiceras några placeringar enligt uppnådda poäng-resultat och det kommer heller
inte hållas någon form av prisutdelning.
Utöver resultatberäkning i enlighet med ISU Special Regulations Single & Pair Skating kommer åkarna
kommer ges möjlighet att ställa frågor till tekniska panelen och kommer få ett skriftligt omdöme av domarna.

Måltider
Lättare förtäring finns på plats till försäljning. I övrigt erbjuds inga måltider.

Boende
På egen bekostnad, ni bokar själva. Vi rekommenderar:
- för tävlingen i Mörrum:

Hotel Carlshamn
Varvsgatan 1
374 35 Karlshamn
Bokning via tel. 0454-890 00 alt. reception@hotelcarlshamn.se
Vid bokning uppge kod Mörrum Konståkning för rabatterade priser som
följer:
- Enkelrum inkl. frukost:
- Dubbelrum inkl. frukost:
- Extrasäng inkl. frukost:

- för tävlingen i Karlskrona:

Clarion Collection Hotel Carlscrona
Skeppsbrokajen
371 33 Karlskrona
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695 SEK/natt
850 SEK/natt
250 SEK/natt

Bokning via tel. 0455-361500.
Vid bokning uppge kod KASK för 5% rabatt på ordinarie priser.
Resulterande ca-priser inklusive eftermiddagsfika + middag + frukost:
- Enkelrum:
1253 SEK/natt
- Dubbelrum:
1253 SEK/natt
För enklare övernattningsalternativ till ett lägre pris hänvisas till bokningssidor på nätet.

Övrigt
Pga. rådande situation kring Covid-19 gäller särskilda regler vid dessa träningstävlingar.
Reglerna kommer att mailas ut till föreningarna dessutom publiceras på Skånes Konståkningsförbunds
hemsida ca 7 - 10 dagar före respektive tävlingstillfälle.

Kontakt
Vid frågor maila oss på: skaneskonstakningsforbund@gmail.com
Vi försöker svara er så fort vi kan.

VARMT VÄLKOMNA TILL VÅRA TRÄNINGSTÄVLINGAR!
Med vänliga hälsningar,
Skånes Konståkningsförbund
samt arrangerande föreningar Mörrums KK och Karlskrona ASK
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