
  Inbjudan till Stjärntävling 
Minipiruetten 2014 

 
 
Tävlingsplats Vättlehallen, Gråbovägen 19, Lerum 

Uppvärmd ishall, 30 x 60m 
 
Tävlingsdagar Lördag 1 november och söndag 2 november 2014.  
 
 Fastställande av startordning sker fredag 31 oktober kl. 17.00 och 

publiceras på www.lerumskk.se 
 Domarmöte lördag 1 november kl. 8.00. 
 Tävling lördag 1 november kl. 9.00-18.00 (prel.). 
 Tävling söndag 2 november kl. 9.00-18.00 (prel.). 
 
Tävlingsklasser Senior C damer/herrar  
 Junior B damer/herrar 
 Junior C damer/herrar  

Ungdom B flickor/pojkar  
Ungdom C flickor/pojkar  

 Minior B flickor/pojkar  
 Minior C flickor/pojkar  
 

C-klasserna prioriteras! 
 
 
Tävlingsregler  Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsongen 

2014/2015 för stjärntävling. 
 
Resultat Sluten bedömning. 

Resultatbestämning genom majoritetsberäkning. Halva startfältet i 
varje klass får individuella placeringar, andra halvan delar plats. 

 
Testkrav Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 

2014/2015. 
 
Licenskrav  Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsongen 

2014/2015. 
 

Musik Musikåtergivning på CD (medtag också reserv-CD). 
 

Priser Hederspriser till alla. 
 
PUL Tävlingsdeltagare och funktionärer som anmäler sig till tävlingen 

samtycker till att deras personuppgifter registreras i 
tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören inom ramen för 
sin verksamhet, oavsett media form offentliggör uppgifterna och kan 
publicera bilder från tävlingen och prisceremonier. 

 

 Alternativ 1 Alternativ 2  



Anmälningsavgift 325 kr per deltagare, som inbetalas när deltagarlistor fastställts. 
Betalning sker på postgiro 531590-8. Vid efteranmälan ska dubbel 
avgift erläggas. 

 
Anmälan Anmälan till tävling görs via IndTA systemet senast 

Måndagen den 13 oktober 2014. 
 
 Anmälningsavgifterna betalas på anmodan när deltagarlistorna 

fastställts. 
 
Anmälan ska innehålla personuppgifter, förening, tävlingsklass, 
testnivå samt bevis på inbetald åkarlicens (alla uppgifter följer med 
åkaren från IdrottOnline till IndTA om dessa är korrekt registrerade). 
Anmälan som inte är komplett enligt ovan betraktas som 
efteranmälan och dubbel anmälningsavgift ska betalas. 
 
Vid för stort deltagarantal begränsas antalet deltagare med 
prioritering för C-klasserna.  
 
Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång gäller delvis 
återbetalning av anmälningsavgift enligt § 119 i Generella regler. 

 
Logi/transport Vid frågor angående logi eller transport, kontakta Per Andersson, tel. 

0708 210550. 
 
Måltider Lättare förtäring, kaffe etc. finns att köpa i vårt café.  
 
Arrangör Lerums Konståkningsklubb, Box 3144, 443 03 Stenkullen. 
 
Tävlingsledare Per Andersson 
 Upplysningar: tel.: 0708-210550, e-mail: hp.lerum@gmail.com 
 
 
  Välkommen till Minipiruetten i Lerum!  

 


