
NARVA   CUP 
Rahvusvaheline Iluuisutamisvõistlus

JUHEND
Aeg ja koht         20. - 21. november 2010.a. 
                            Narva Jäähall (26 Juuli tn.-4,  Narva 1)
Võistluste korraldaja Narva Iluuisutamise Klubi «Pääsuke»

Osavõtjad:     Igal kutsutud klubil on võimalus panna välja võistlejad igas
kategoorias ja klassis. Organiseerija jätab endale õiguse piirata võistlejate arvu kutsutud  
klubidest.
 Võistlused viiakse läbi üksiksõidus A- ja B- klassis:
 Chicks, Cubs, Springs, Debs EUL reeglite järgi
Novice, Juuniorid (ainult B-klassis) ISU ja EUL reeglite järgi
A klassi hinnatakse ISU hindamissüsteemi järgi. B klassi hinnatakse 6.0 süsteemi järgi.

• Võistluste korraldaja jätab endale õiguse poolitada kategooriaid sünniaasta järgi, kui
osavõtjate arv seda nõuab.

• Kava pikkuse nõudest mittekinnipidamine toob kaasa karistuse mõlema hinde
alandamisena vastavalt ISU reeglitele.

    
Võistlejate   registreerimine:    
Võistlejate registreerimine esitada kirjalikult blanketil (Lisa A) koos programmide ja muusika  
informatsiooni vormidega (Lisa B) 19 oktoobriks 2010.  Hilisemaid ülesandmisi ei arvestata.
Kõik registreerimisega seotud toimingud (registreerimine, annuleerimine, muutmine) tuleb esitada 
peakohtunikule ja võistluste peakorraldajale kirjalikult.  
Võistluste peakorraldaja Natalja Rõsseva e-post: nikp@hot.ee;  tel. (+372) 55653967

Osavõtumaks:   450.- EEK  võistleja.
Makstakse Narva Iluuisutamise Klubi Pääsuke
 a/a 1120003096 hiljemalt 1. novembriks 2010 .a.

                         Osavõtumaks ei tagastata.     
Autasustamine:  Igas järgus kolme esimest võistlejat autasustatakse diplomi ja karikaga.
Protestid: Igal klubil on õigus esitada proteste. Protestid tuleb esitada vastava
ala referiile kohe peale ala lõppu. Protesti esitamisel tuleb tasudaprotestimaks 500 krooni.  
Referii otsus on lõplik. ISU süsteemis hindamise puhul ei ole lubatud esitada proteste  
kohtunike suhtes, küll aga on lubatud esitada protesti sooritatud elemendi identifitseerimise  
kohta.  
Majutamine   ja kulud:    Osavõitjate majutamine (vt.Lisa C), palun saata hiljemalt 5. novembriks 2010
Võimaldab saada soodustust 10-30% tavahinnast (Hotell «Inger» ja  Hotell «Narva»)  
Hotell «Inger» 1-kohaline 600eek, 2- kohaline 700eek, lisavoodi 350 eek
 e-post: inger@inger.ee www.inger.ee
Hotell «Narva» 1-kohaline 500eek, 2- kohaline 800eek, lisavoodi 250 eek
e-post: hotell@narvahotell.ee www.narvahotell.ee
 Transpordi, toitlustuse ja ööbimiskulud kannavad lähetatavad organisatsioonid Juhul, kui  
kutsutud klubi paneb välja oma kohtuniku, siis kohtuniku transpordi katab teda saatnud klubi.  
Kohtunikele makstakse päevatasu.
Võistluste ajakava
Loosimine 18 november kell 18.00
Võistlused     20 november kell 10.00-20.00 (A-klass ja B-klass)

21 november kell 9.00-17.30 (B-klass)
Detailne ajakava väljastatakse klubidele 5 päeva enne võistluse toimumist.   

Tere tulemast Narva!
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