Klubbtävling
Synkro
Knallepokalen

4-5 December
Borås Ishall

INBJUDAN

Konståkarna Borås

Inbjuder till

Klubbtävling i Synkro
Knallepokalen
4-5 December 2021
Borås Ishall

1. ALLMÄNT
Tävlingarna kommer att genomföras i enlighet med Svenska Konståkningsförbundets Tävlings och
Uppvisningsregler, Tekniska regler för säsongen 2021/2022 för klubbtävling, ISU Regulations samt
aktuella ISU Communications.
Deltagande i Klubbtävling är öppet för lag med åkare som:
är medlem i förening som är ansluten till Svenska Konståkningsförbundet och har fullgjort sina
skyldigheter enligt stadgarna.
uppfyller kraven för amatörstatus enligt ISU Rule 102 samt Svenska Konståkningsförbundets
Tävlings- och Uppvisningsregler § 104
uppfyller åldersgränserna enligt § 114
innehar tävlingslicens

2. TÄVLINGSPLATS
Arrangör: Konståkarna Borås
Plats: Borås Ishall, Armbågavägen 6, 504 30 Borås. Uppvärmd ishall med isytan 60 m x 30 m.

3. TESTKRAV
Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsongen 2021/2022

4. TÄVLINGSDAGAR OCH PREL TIDER
Registrering: Borås Ishall
Fastställande av startordning sker på fredagen den 3 december 2021 kl. 19, Borås Ishall.
Startordningarna publiceras på http://www.skatesweden.wehost.se/21-22/
Lördag den 4 december 2021
Söndag den 5 december 2021

kl. 09.00
kl. 13.00
kl. 09:00
kl. 14.00

Träning
Tävling
Träning
Tävling

Varje senior- och juniorlag erhåller 10 minuters träningstid för kortprogram och 12 minuters träning för
friåkningsprogram på tävlings isen. Övriga klasser får 10 minuter för friåkningsträning. Information om
tränings- och tävlingstider skickas ut till deltagande lagen efter anmälningstidens utgång.

5. TÄVLINGSKLASSER
Seniorer

Kortprogram och Friåkning

Juniorer

Kortprogram och Friåkning

Ungdomar

Friåkning

Debutanter

Friåkning

6. ANMÄLNINGAR
Anmälan skall göras senast den 15 November 2021 via IndTA2.0.
Anmälan ska innehålla:
▪

Officiell anmälan via IndTA

▪

Uppgift om lagets namn och förening

För lagmedlemmarna ska medfölja uppgifter om (medföljer automatiskt vid anmälan i IndTA):
▪
Förnamn och efternamn
▪

Födelsedata

▪

Uppgift om giltig licens
▪

Uppgift om åkarens testnivåer (medföljer automatiskt anmälan via IndTA)

▪
Planned Program Content (PPC)- ska registreras i IndTA
http://www.svenskkonstakning.se/Tavla/IndTAIndividuelltTavlingsAdministrativtsystem/ManualerIndTA/
▪

Ifylld blankett Press & Musikinformation – ska registreras i IndTA
http://www.svenskkonstakning.se/Tavla/IndTAIndividuelltTavlingsAdministrativtsystem/ManualerIn
dTA/

Anmälan som inte är komplett enligt ovan betraktas som efteranmälan och dubbel anmälningsavgift ska
betalas.

7. ANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälningsavgiften är 3200 kr per lag med kort- och friåkningsprogram. 2700 kr för lag med endast ett
friåkningsprogram faktureras med elektronisk faktura till den e-postadress som föreningen har
registrerad i IdrottOnline. Invänta faktura innan betalning. Om fakturan inte betalas innan förfallodagar
skickas påminnelsefaktura med påminnelseavgift.

Vid efteranmälan ska dubbel avgift betalas. Som efteranmälan räknas även anmälan som inte är
komplett enligt ovan vid anmälningstidens utgång.
Fullständiga regler gällande avgifter samt återbetalning finns i Svenska konståkningsförbundets tävlingsoch uppvisningsregler, § 119.

8. MUSIK
I syfte att säkerställa musikåtergivningen kommer all musik att vara digital och ska läggas in som MP3-fil i
IndTA.
OBS! Kontrollera att musiken är uppdaterad i IndTA! Musiken ska vara på plats och uppdaterad senast
27 November 2021. Om inte anses anmälan vara ofullständig och dubbel anmälningsavgift ska
erläggas.
Alla tävlande lag skall även ha med tävlingsmusik på en USB-sticka i reserv. Varje program (kort/fri)
måste vara inspelat separat. Observera att musiken får inte vara uppdelad på flera spår. Musiken ska
inte lämnas in i förväg utan bara användas som reserv och laget tar med sig reservmusiken ut till isen.
Varje program (kort/fri) måste vara inspelat på separat skiva. Observera att musiken inte får vara
uppdelad på flera spår.
All reservmedia måste vara tydligt märkta med tävlingsklass, program (kort/fri), lagets namn och
förening samt den exakta speltiden (inte åktiden).

9. FASTSTÄLLANDE AV STARTORDNINGAR
Fredag den 3 december kl 19:00. Borås Ishall
Fastställande av startordningar till kortprogrammet juniorer och seniorer samt för friåkningen för
debutanter, ungdom, junior fri, mixad och adults klassen sker igenom slumpgenerator. Fastställande av
startordningar till friåkningen för juniorer och seniorer sker genom omvänd resultatordning efter
kortprogrammet §207. Det finns inget krav på att laget måste vara representerat på lottningen
Startordningen publiceras snarast efter godkännande av skiljedomaren på
http:www.skatesweden.wehost.se/20-21/

10. BEDÖMNING OCH RESULTAT
ISU Judging System kommer att tillämpas. Bedömning och beräkning kommer att ske med ett
elektroniskt system med videoreplay för den tekniska panelen och alla domare.
Tävlingsresultaten för synkroniserad konståkning kommer att beräknas i enlighet med ISU Special
Regulations and technical rules Synchronized skating 2018, reglerna 842 och 843, samt relevanta
ändringar i ISU Communications.

10. PRISUTDELNING
De tre bästa lagen i respektive klass erhåller pris vid prisutdelning. Samtliga deltagare erhåller en
minnesplakett eller motsvarande. Prisutdelningen sker i samband med Elitkvalets medaljceremoni för
debutanter.

11. REGISTRERING/ACKREDITERING
Registrering av laget skall ske innan fastställandet av startordningen.
Fredagen den 3 december 2021.
Varje lag får ackeditera följande:
Nationella tävlingar:
2 team leader per lag (fyllda 18 år)
1 team manager per lag ( fyllda 18 år)
Max 3 tränare per lag (fyllda 16 år)
1 medical per lag (styrka utbildning med intyg)
Laguppställning
Laguppställning max 24 åkare på klubbtävling – får redigeras fram till anmälningstidens utgång men
totala antalet ska vara detsamma som vid anmälningstidens utgång. Vid sjukdom/skada är det ok med
färre.
Lämna laguppställningen öppen i IndTA för redigering av laget fram till anmälningstidens utgång. Då
behövs inte formuläret för laguppställning.
Vid registrering av laget är sista möjlighet att ändra i slutgiltig laguppställningen.

12. TRANSPORTER
Lagen ansvarar själva för transporter vid ankomst/ avresa och mellan hotell och ishall.

13. LOGI
Officiellt hotell för åkare, tränare, lagledare: Scandic Plaza Borås
Officiellt hotell för teknisk funktionärer: Best Western Plus Hotell Borås
Priser: Scandic Plaza Borås
Rum i mån av plats, finns till följande priser:
Enkelrum: 900kr
Dubbelrum: 1 000kr
Trebäddsrum: 1 200kr
Fyrbäddsrum: 1 400kr
Alla priser är per rum och natt inkl. frukost.
Betalning sker på plats med kort.
Bokning

Deltagande föreningar / distrikt ansvarar själva för all bokning av logi för sina lag.
Bokning görs direkt till Scandic Plaza Borås
group.sweden@scandichotels.com
Meddela att bokningen gäller konståkningstävlingen.
Uppge koden: KON031221 samt block #47739833
Senaste bokningsdag: 2021-11-03
Sker rumsbokning efter den 3:e november är det mån av plats.
Scandic Plaza Borås kan servera tidig frukost, antingen på restaurangen eller med frukostpåsar för er som
önskar frukost innan 06:30.
Adress:
Scandic Plaza Borås
Allégatan 3, 503 32 Borås
Tel: 033- 785 82 00
https://www.google.com/maps/place/Scandic+Plaza+Bor%C3%A5s/@57.7240653,12.940458,15z/data=!
4m8!3m7!1s0x0:0x11d724c77658f04a!5m2!4m1!1i2!8m2!3d57.7240439!4d12.9403305

14. MÅLTIDER
Lunch till lagen förbokas via lunchbeställningsformuläret
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA-lm3F1DuqJnCrUU3_5YaYiEw2zztE2sOSJbehyjT8KPIA/viewform

senast måndagen den 15 november. Lunchen kostar 130 kronor per portion. Inbetalning ska vara
tillhanda på Konståkarna Borås BG 5419-7736 senast den 21 november. Märk inbetalningen med LUNCH
+ lagets namn.
Lunchen serveras på Syskorna Andersson, Toveks bil Borås,
Ålgårdsvägen 25, 100 meter från ishallen.

15. DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)
Arrangörföreningen Konståkarna Borås behandlar personuppgifter inom ramen för sin
tävlingsverksamhet samt för administrationen av registrering av åkare vid tävling. Vid registrering av
åkare importeras/exporteras personuppgifter från IdrottOnline (föreningens medlemsregister) till IndTA.
Vid sådan import/export behandlas även personnummer.
Personuppgifter behandlas inom ramen för tävling, kallelse och inbjudan till samt vid registrering. Utöver
behandlingen av personuppgifter vid registreringsprocessen behandlas personuppgifter genom
datainsamling under tävling såsom livescore, överföring och exponering i TV och digitala skärmar, samt
behandling av personuppgifter efter tävling såsom resultatlistor, statistik, tabellhantering och spridning
av data till åskådare, media, deltagare m.fl. Personuppgifterna behandlas då utifrån till exempel
anmälan, resultatrapportering eller löpande rankingpoängsrapportering.
De personuppgifter som behandlas inom ramen för tävlingar kan variera utifrån åkarkategori. De typer
av personuppgifter som i normalfallet behandlas inom ramen för tävlingar och tester är främst (men inte
exklusivt) namn, personnummer, kontaktuppgifter, konto- och betalningsinformation, uppgifter om
medlemskap, kön.
Laglig grund
Behandling av personuppgifter inom ramen för tävling och tester stöds på avtal samt uppgift avallmänt
intresse som laglig grund.
Säkerhet
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot
förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicys
och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.
Dina val och rättigheter
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka
personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga
personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter.
Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att du inte kan delta
i svensk konståknings test- och tävlingsverksamhet som beskrivs ovan. Du har också rätt att ta emot dina
personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för
databehandling.
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till
Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.
Har du några frågor angående behandlingen av personuppgifter så ber vi dig kontakta
arrangörsföreningen Johan Svensson på 076-864 41 44.

15. ÖVRIG INFORMATION
För information hänvisas till:
Konståkarna Borås
www.konstakarna.se
tavling@konstakarna.se
Johan Svensson 076-864 41 44
Camilla Torstensson 070-910 90 03
Catharina Svensson 073-039 79 41

VÄLKOMNA TILL KLUBBTÄVLING I SYNKRO!

PRELIMINÄRT TIDSSCHEMA
Fredag 3 december 2021
Registrering
Fastställande av startordning
Lördag 4 november 2021
Officiell träning

kl. 18:00-19:00 Borås ishall
kl. 19:00
Borås ishall

kl. 08:00
kl. 09:30
kl. 11:30

Debutanter
Juniorer
Seniorer

Domarmöte
Tävling

kl. 12:30
kl. 14:30
kl. 16:00
kl. 17:00

Debutanter
Juniorer
Seniorer

Registrering
Fastställande av startordning

kl. 17:00
kl. 17:30

Borås ishall
Borås ishall

kl. 08:00
kl. 09:30
kl. 11:00

Ungdomar
Juniorer
Seniorer

kl. 13:00
kl. 14:15
kl. 15:30

Ungdomar
Juniorer
Seniorer

Söndag 5 november 2021
Officiell träning

Tävling

(ungdomar alt. Reg. lördag kl 17:00)
(ungdomar lördag kl 17:30)

Ungdom
Ungdom

