Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego
ul. Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa
KRS: 0000072440 NIP: 5261678146

MUKS Walley-Plus Duo
Warszawa

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW
Walley Winter Cup Warszawa 2022
XII edycja
1. ORGANIZATOR

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Walley-Plus Duo Warszawa

2. TERMIN I MIEJSCE

02.01.2022 (niedziela), lodowisko COS Torwar II w Warszawie, ul. Łazienkowska
6a, 00-449 Warszawa

3. KONKURENCJE

Zawody Walley Winter Cup zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach i
grupach:
- solistki – klasy: wstępna U7, U9, U12, U15, U18, brązowa U9, U12, U15, U18,
srebrna U15, U18, zlo U15, U18
- soliści – klasy: wstępna U7, U9, brązowa U9

4. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie prosimy zarejestrować, wraz z zawartością programu (na druku PPC),
do dnia 14.12.2021, wprowadzając je do ORS-u, w systemie licencyjnym PZŁF.
Osoby niezrzeszone rejestrują się przez formularz na stronie www.walley.pl
(zakładka zawody). W razie problemów prosimy o mail walley@walley.pl z dw do
Delegata Technicznego zawodów, p. Piotra Nowaka: piotr.nowak91@o2.pl
Zawodnicy bez aktualnych badań lekarskich i licencji oraz zawartości
programów (PPC) nie będą dopuszczeni do startu.
Uwaga: po upływie terminu zgłoszeniowego system ORS zostanie zablokowany i
nie będzie możliwości zgłoszenia kolejnych zawodniczek /zawodników.
UWAGA! Zastrzegamy sobie możliwość do zamknięcia zapisów wcześniej, w
przypadku wyczerpania miejsc – zawody trwają 1 dzień.

5. MUZYKA

W terminie do 20.12.2021 należy przesłać muzykę w formacie mp3/aiff/wav/ na
adres organizatora: muzyka@walley.pl opisaną w następujący sposób:
> nazwisko i imię, program krótki / program dowolny, klasa / kategoria
Zawodnik zobligowany jest do posiadania kopii muzyki na pendrivie.

6. REGULAMIN

Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem ISU oraz PZŁF.
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Licencyjnym zawodnicy muszą posiadać
aktywną, w systemie PZŁF, licencję sportową oraz ważne, aktualne, badania
lekarskie.
Zawodnicy startujący w kategorii klasy wstępnej U7 i brązowej U9 oraz we
wszystkich kategoriach dodatkowych mogą nie posiadać licencji sportowej, ale
wówczas zobowiązani są uiścić wyższą opłatę startową (o 30 zł) zgodnie z pkt.
VIIa.3 Kodeksu licencyjnego PZŁF.
Zawodnicy niebędący członkami Kadry Narodowej PZŁF zobowiązani są posiadać
ubezpieczenie NNW w łyżwiarstwie figurowym wykupione bądź przez klub
sportowy, który reprezentują, bądź indywidualnie.

7. PROGRAM MINUTOWY

Zostanie opracowany i opublikowany po otrzymaniu i zweryfikowaniu zgłoszeń i
udostępniony na stronie Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego
www.pfsa.com.pl

8. LOSOWANIE

Losowanie zostanie przeprowadzone elektronicznie w dniu 30.12.2021 według
regulaminu PZŁF. Kolejność startu zostanie opublikowana na stronie
www.pfsa.com.pl
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9. ZASADY FINANSOWANIA Koszt organizacji zawodów pokrywa MUKS Walley-Plus Duo Warszawa, koszty
uczestnictwa ponoszą Kluby.
Opłatę współorganizacyjną, w wysokości 200 zł, należy wpłacić w terminie
14.12.2021 przelewem na konto organizatora: 09 1020 1169 0000 8702

0124 4086, z podaniem imienia i nazwiska zawodnika, nazwy klubu oraz nazwy
konkurencji.
Po 14.12 opłata wynosi 250 zł. Zgłoszenia bez wpłaty do 27.12.2021 (wpływ na
konto) będą wykreślane z listy zgłoszeń.
10. NOCLEGI

Należy zamówić we własnym zakresie.
Propozycja noclegów w najbliższej okolicy – hotele:
> Ibis Budget Warszawa Centrum* (1-gwiazdkowy), ul. Zagórna 1,
> Ibis Styles Warszawa Centrum*** (3-gwiazdkowy), ul. Zagórna 1,

11. REGULAMIN Covid-19

Regulacje dotyczące COVID-19 zostaną podane w późniejszym terminie.

12. DELEGAT TECHNICZNY

Delegatem technicznym jest Piotr Nowak – piotr.nowak91@o2.pl

W imieniu organizatorów – z gorącym zaproszeniem
Magdalena Tascher i Jacek Tascher
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