Dansk Skøjte Union

Indbydelse til
DSU’s Efterårskonkurrence
GRAND PRIX I
2012
21.-23. september 2012
i
Esbjerg Skøjtehal

1. Arrangør
Dansk Skøjte Union i samarbejde med Esbjerg Skøjteklub har herved fornøjelsen at indbyde til DSU’s
Efterårskonkurrence 2012.

2. Sted og tid
Konkurrencen afvikles den 21.-23. september 2012 i Esbjerg Skøjtehal, Gl. Vardevej 82, 6700 Esbjerg.
Banens areal 60 x 30 m

3. Deltagere
Deltagerne skal anmeldes gennem en forening tilsluttet Dansk Skøjte Union under iagttagelse af de almindeligt gældende regler for deltagelse i konkurrencer jfr. DSU’s Kunstløbsreglement.

4. Tilmelding og tilmeldingsgebyr
Tilmelding og betaling skal ske via Dansk Skøjte Unions elektroniske tilmeldingssystem på

www.Danskateportalen.dk.
Tilmeldingsgebyrer pr. deltager:
Mesterskabsløbere:
Chicks, Cubs og Springs

400 kr.

Debs, Novice, Junior og Senior

670 kr.

Sidste rettidige tilmelding og indbetaling er ONSDAG DEN 29. AUGUST 2012.
BEMÆRK – DER KAN IKKE SKE EFTERTILMELDING.

5. Konkurrenceart
DSU’S EFTERÅRSKONKURRENCE er for mesterskabsløbere der er medlem af en klub/forening under
Dansk Skøjte Union.
Der konkurreres i:
•

Friløb i Chicks, Cubs og Springs.

•

Kort program og friløb i Debs, Novice, Junior og Seniorrækken.

Der henvises iøvrigt til den til enhver tid gældende TU’s Regelbog.

6. Opvarmningstid og –grupper og lodtrækning
Opvarmsningstid:
Alle M-løbere 6 min.
Opvarmningsgrupper:
DRENGE – Chicks, Cubs, Springs (max. 6 løbere i opvarmningsgruppe)
DRENGE – Debs og Novice (max. 6 løbere i opvarmsningsgruppe)
HERRER – Junior og Senior (max. 6 løbere i opvarmningsgruppe)
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7. Deltagerbetingelser
MESTERSKABSLØBERE (M) Sololøb:
Konkurrencen er åben for de løbere der, senest ved tilmeldingen, har bestået Dansk Skøjte Unions mærkeprøvekrav i henhold til den til enhver tid gældende TU’s regelbog.
Der sker bedømmelse i separate drenge- og pige-/dame- og herrerækker i alle rækker.
Der henvises iøvrigt til den til enhver tid gældende TU’s Regelbog.

8. Tekniske data
Der henvises til den til enhver tid gældende TU’s Regelbog.
Beregning: IJS-systemet.

9. Rækkeinddeling, og præmierækker:
MESTERSKABSLØBERE (M):
Alle rækker bedømmes i separate drenge- og pige-/dame- og herrerækker.
Alle rækker udgør en separat præmierække med præmiering af de 3 bedste i hver række - uanset deltagerantal.
Der henvises iøvrigt til den til enhver tid gældende TU’s Regelbog.
Der vil være præmieoverrækkelse både lørdag og søndag.

10. Musik
Der skal benyttes CD (VI KAN IKKE GARANTERE minidisk - RING og hør den arrangerende klub, om dette
kan stilles til rådighed). Al musik SKAL starte ved mediets begyndelse, og der må IKKE være anden musik på mediet. Musikmediet og æsker SKAL være tydeligt mærket med løberens navn, klub samt deltagerrække. (Bemærk, der kan ikke længere benyttes kassettebånd).
Aflevering af musik skal ske før lodtrækningen til en i programmet nævnt official for musik, på et i programmet nævnt sted i hallen.
Udlevering sker samme sted - efter præmieoverrækkelsen.
Der henvises i øvrigt til den til enhver tid gældende TU’s Regelbog.

11. Rejse- og opholdsudgifter
For deltagernes egen regning

12. Deltagerliste, tidsplan samt liste over dommer- og tekniske paneler
Udarbejdes af Aktivitetsudvalget og sendes til de deltagende klubber/foreninger - snarest efter tilmeldingsfristens udløb.

13. Dommere/teknisk panel
Dommer/teknisk panel vil blive offentliggjort på DSU’s hjemmeside sammen med lodtrækningen.
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14. Lodtrækning
Lodtrækning vil foregå elektronisk et par dage før konkurrencestart og blive offentliggjort på DSU’s hjemmeside.

15. Program
Udarbejdes af den arrangerende klub i samarbejde med Aktivitetsudvalget. Det udleveres/sælges under
arrangementet.

16. Website
Informationer og resultater kan indhentes på konkurrencens hjemmeside under www.danskate.dk

17. Forbehold
Arrangørerne forbeholder sig ret til ændringer i programmet og fralægger sig ethvert ansvar for skader,
uheld og tyveri der måtte overgå deltagerne eller officials i forbindelse med arrangementet.

18. Yderligere information
kan indhentes hos Aktivitetsudvalget, Ulla Kristensen, tlf: 97 22 23 96 eller Marjun Johansen, tlf: 26 80

86 75.

Mange hilsner og på gensyn i Esbjerg Skøjtehal
Dansk Skøjte Union
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