KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW ‘AXEL CUP’
OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW W JEŹDZIE FIGUROWEJ NA ROLKACH
ORAZ KWALIFIKACJI DO MISTRZOSTW POLSKI 2022

1. ORGANIZATOR

Klub Sportowy Axel Wrocław
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
Polska
KRS: 0000734766
NIP: 8943129562
Więcej informacji:
www.axelwroclaw.pl
https://www.instagram.com/axelwroclaw/
https://www.facebook.com/axelwroclaw

2. TERMIN I MIEJSCE

4-5.06.2022, godz. 8:00-20:00.
Wielofunkcyjna hala sportowa
Akademii Wychowania Fizycznego
Aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35
51-612 Wrocław

Nawierzchnia: parkiet, wymiary min: 20x40m
3. KONKURENCJE

Zawody zostaną przeprowadzone w kategoriach solistów i solistek rolkarzy
figurowych w następujących kategoriach:
1 div (elite): senior, junior, advanced novice
1 div (elite): intermediate novice, basic novice, cubs
2nd Division: Adult B, Adult A, , Senior, Junior, Novice A. Novice B, Cubs,
Chicks
3rd Division: Adult B, Adult A, Senior, Junior, Novice, Cadet, Debs, Benjamin
4th Division: Adult B, Adult A, Senior, Junior, Cadet, Benjamin A, Benjamin B
oraz pozostałe kategorie sklasyfikowane zgodnie z regulaminami WIFSA
dostępnymi na: http://www.wifsa.net/
oraz na stronie zawodów
www.AxelCup.pl
W przypadku małej liczby startujących, grupy wiekowe mogą zostać
połączone w ramach jednej kategorii.
Kwalifikacje do MISTRZOSTWA POLSKI obejmą następujące kategorie:
1 div (elite): senior, junior, advanced novice
Kwalifikacje do MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW:
1 div (elite): intermediate novice, basic novice, cubs

4. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy przysłać e-mailem na adres zawodyaxelcup@gmail.com do
dnia 22.05.2022.
z podaniem następujących informacji
- imienia i nazwiska zawodnika,
- kategorii z podaniem kategorii wiekowej,
- plikiem z zawartością programu - PPC
- plikiem z muzyką;
- skanem zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uprawiania
sportu w ramach zawodów sportowych;
- klubie i numerem licencji PZSW lub informacją o zamiarze wykupienia
licencji „niezrzeszonej”
Zgłoszenie jest sfinalizowane poprzez wniesienie opłaty startowej, która jest
jednocześnie potwierdzeniem zaakceptowania regulaminu organizacyjnego
zawodów.

5. MUZYKA I DOKUMENTY

Opłaty należy dokonać do 22.05.2022.
Wymagane są następujące dokumenty i informacje:
-PPC
-Muzyka
-Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestniczenia w
zawodach sportowych
-Nazwa Klubu i numer licencji PZSW lub informacje o zamiarze opłacenia
licencji „niezrzeszonej”. Osoby niezrzeszone mogą założyć konto na stronach
PZSW i opłacić licencje pod linkiem https://licencje.pzsw.org/login. Nie
dotyczy to zawodników biorących udział w startach kwalifikacyjnych do MP zawodnicy ci muszą być zrzeszeni w klubie posiadającym ważną licencję
PZSW i posiadać licencję PZSW.
Wszystkie dokumenty i informacje tj. dokument PPC (Planned Program
Content), plik z muzyką, skan aktualnego zaświadczenia lekarskiego, nazwą
klubu i numer licencji PZSW /licencji niezrzeszonej - prosimy przesłać emailem do dnia 22.05.2022 na adres: zawodyaxelcup@gmail.com.
Druk zawartości programów jest dostępny na stronie zawodów
www.axelcup.pl
Zawodnicy bez aktualnych badań lekarskich i licencji zawodnika PZSW nie
będą dopuszczeni do startu.
Plik z muzyką powinien być w formacie mp3 i powinien być opisany
następująco: Imię_Nazwisko_Dywizja_Kategoria_Segment.mp3 Np.
Julia_Kowalska_2nd_Senior_FS.mp3
Pliki nie opisane w w/w sposób nie będą przyjmowane.

6. REGULAMINY

Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem WIFSA.
Regulaminy dostępne są na stronie:
WIFSA http://www.wifsa.net
PZSW: https://pzsw.org/dyscypliny/jazda-figurowa/
oraz na stronie zawodów: www.axelcup.pl
Regulamin organizacyjny zawodów dostępny jest na

http://axelwroclaw.pl/regulamin-organizacyjny-zawodow-axel-cup
7. PROGRAM MINUTOWY

Zostanie opracowany i opublikowany po zweryfikowaniu zgłoszeń i podany
24.05.2022 na stronie zawodów
www.axelcup.pl

8. LOSOWANIE

Losowanie zostanie przeprowadzone elektronicznie w dniu 31.05.2022.
Kolejność startu zostanie opublikowana na stronie www.axelcup.pl

9. ZASADY FINANSOWANIA

Koszt organizacji zawodów pokrywa Organizator, koszty uczestnictwa
ponoszą zawodnicy.
Opłata startowa wynosi 200 pln/osobę/start w jednej konkurencji (plus
prowizja PayU). Opłatę należy wpłacić najpóźniej w terminie do 22.05.2022r.
korzystając z linku ‘ZAPISY – Zapłać’ dostępnego na stronie www.axelcup.pl
Wniesienie opłaty startowej jest jednocześnie potwierdzeniem
zaakceptowania Regulaminu Organizacyjnego zawodów.

10. NOCLEGI oraz DOJAZD

Noclegi oraz dojazd na zawody należy zamówić i zorganizować we własnym
zakresie. Więcej informacji jest dostępnych na stronie zawodów
www.axelcup.pl

