Inbjudan till Stjärntävling
Luleå Hoppet 2020
1. TÄVLINGSPLATS
Coop Norrbo1en Arena, Is. Inomhus, uppvärmd, 30x60m
Gammelstadsvägen 29, 973 34, Luleå

2. TÄVLINGSDAGAR och PRELIMINÄRA TIDER
Fastställande av startordning sker på torsdag den 6 Februari kl. 18.00 i kontaktpersonens hem.
Startordningarna publiceras på lakf.se
Lördag den 8 Februari 2020

kl. 08:30

Bedömarmöte

kl. 09:00 – 18:00 Tävling

3. TÄVLINGSKLASSER
Miniorer Stjärnklass
Miniorer A, B
Ungdom 13 Stjärnklass
Ungdom 13_1 Stjärnklass
Ungdom 15 Stjärnklass
Ungdom 15_1 Stjärnklass
Ungdom 13 A, 13 B
Ungdom 15 A, 15 B1, 15 B2
Ungdom A
Juniorer Stjärnklass
Juniorer Stjärnklass_1

Seniorer Stjärnklass
Seniorer Stjärnklass_1
Juniorer B2, B1
Seniorer B2, B1
Juniorer A
Seniorer A
Seniorer NaYonell Herrar
Seniorer NaYonell Damer
I samtliga tävlingsklasser gäller flickor och pojkar samt friåkning. Stjärnklasserna
prioriteras.

4. TÄVLINGSREGEL
Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsongen 2019/2020 för stjärntävling.

5. RESULTAT
Sluten bedömning.
Ingen rangordning för miniorer, Ungdom 13 Stjärnklass, Ungdom 15 Stjärnklass, Juniorer Stjärnklass, Seniorer Stjärnklass. I övriga klasser får halva star^ältet i en klass individuella placeringar,
andra halvan delar placering.

6. TESTKRAV
Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 2019/2020.

7. LICENSKRAV
Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 2019/2020.

8. MUSIK
I syae a1 säkerställa musikåtergivningen kommer all musik a1 vara digital och ska läggas in som
MP3-ﬁl i IndTA senast i samband med anmälan.
OBS! Kontrollera att musiken är uppdaterad i IndTA. Musiken ska vara på plats
och uppdaterad senast sju dagar före första tävlingsdag 1 Februari 2020, om inte
anses anmälan vara ofullständig och dubbel anmälningsavgift ska erläggas.

Alla tävlande skall även ha med tävlingsmusik på CD som åkaren tar med sig ut Yll isen (reserv).
Musiken ska inte lämnas in i förväg utan bara användas som reserv.
Observera a1 musiken inte får vara uppdelad på ﬂera spår.
Alla skivor måste vara tydligt märkta med tävlingsklass, åkarens namn och förening samt
den exakta speltiden (inte åkYden).

9. PRISER
Samtliga deltagare erhåller minnesplake1 eller motsvarande eaer avslutad friåkning i Kiss & Cry.
De tre bäst placerade åkarna i respekYve kategori med rangordning erhåller pris vid prisutdelning. Samtliga deltagare erhåller minnesplake1 eller motsvarande eaer avslutad friåkning i Kiss
& Cry.

10. ANMÄLNINGSAVGIFT
325 kr för deltagare med 1 program. Vid eaeranmälan ska dubbel avgia erläggas. OBS! Se punkt
11 för vad som avses vara en eaeranmälan.
Avgiaen faktureras via betalfunkYonen i IndTA. Fakturan skickas ut fredag dagen innan tävling.

11. ANMÄLAN
Anmälan Yll tävling görs via IndTA 2.0 systemet senast Måndagen den 20 Januari 2020
Anmälan ska innehålla personuppgifter, förening, tävlingsklass, testnivå, musikfil enligt punkt 7 samt bevis på inbetald åkarlicens (samtliga uppgiaer följer med åkaren i IndTA
om allt är korrekt registrerat).
Anmälan som inte är komple1 enligt ovan betraktas som eaeranmälan och dubbel anmälningsavgia ska betalas.
Vid för stort deltagarantal begränsas antalet deltagare enligt prioriteringarna som ange1s under
Tävlingsklasser.
Vid avanmälan eaer anmälningsYdens utgång gäller delvis återbetalning av anmälningsavgia enligt Svenska konståkningsförbundets tävlings- och uppvisningsregler § 119.
Vid avanmälan kontakta Frida Johansson vid telefonnummer 073- 80 27 951 alternaYvt på email
fridisen.johansson@icloud.com

12. ARRANGÖREN
Luleå Allmänna Konståkningsförening, LAKF. Kontaktperson Frida Johansson 073-80 27 951 alternaYvt på email fridisen.johansson@icloud.com

13. LOGI
Det ﬁnns go1 om hotell runt om i Luleå. Boka så Ydigt som möjligt för a1 få Yllgång Yll boende.

15. MÅLTIDER
Vi kommer a1 erbjuda varm/kall dryck, varma smörgåsar och ﬁka Yll försäljning.

17. DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)
Arrangörföreningen Luleå Allmänna Konståkningsförening, LAKF, behandlar personuppgiaer
inom ramen för sin tävlingsverksamhet samt för administraYonen av registrering av åkare vid
tävling. Vid registrering av åkare importeras/exporteras personuppgiaer från Idro1Online (föreningens medlemsregister) Yll IndTA. Vid sådan import/export behandlas även personnummer.
Personuppgiaer behandlas inom ramen för tävling, kallelse och inbjudan Yll samt vid registrering. Utöver behandlingen av personuppgiaer vid registreringsprocessen behandlas personuppgiaer genom datainsamling under tävling såsom livescore, överföring och exponering i TV och
digitala skärmar, samt behandling av personuppgiaer eaer tävling såsom resultatlistor, staYsYk,
tabellhantering och spridning av data Yll åskådare, media, deltagare m.ﬂ. Personuppgiaerna behandlas då uYfrån Yll exempel anmälan, resultatrapportering eller löpande rankingpoängsrapportering.
De personuppgiaer som behandlas inom ramen för tävlingar kan variera uYfrån åkarkategori. De
typer av personuppgiaer som i normalfallet behandlas inom ramen för tävlingar och tester är
främst (men inte exklusivt) namn, personnummer, kontaktuppgiaer, konto- och betalningsinformaYon, uppgiaer om medlemskap, kön.
Laglig grund
Behandling av personuppgiaer inom ramen för tävling och tester stöds på avtal samt uppgia
avallmänt intresse som laglig grund.
Säkerhet
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för a1 skydda dina personuppgiaer
mot förluster och a1 skydda mot obehöriga personers Yllgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicys och ruYner för a1 säkerställa a1 våra system är säkra och skyddade.
Dina val och rättigheter
Du är allYd välkommen a1 höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rä1 a1 veta vilka
personuppgiaer vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rä1 a1 få felakYga
personuppgiaer om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss a1 radera dina personuppgiaer.

Observera a1 begränsningen eller raderingen av dina personuppgiaer kan innebära a1 du inte
kan delta i svensk konståknings test- och tävlingsverksamhet som beskrivs ovan. Du har också
rä1 a1 ta emot dina personuppgiaer i maskinläsbar form och överföra data Yll 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 personuppgiaer så ber vi dig kontakta arrangörsföreningen LAKF på info@lakf.se

18. UPPLYSNINGAR
För informaYon hänvisas Yll LAKF’s hemsida www.lakf.se och mail info@lakf.se.
Tävlingsledare Frida Johansson 073-80 27 951, email fridisen.johansson@icloud.com
Assistent Annelie Örmin 076- 134 22 62, email annelie@ormin.se

VARMT VÄLKOMNA ÖNSKAR LAKF!

