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Inbjudan

till Vårtec

ken i Borå

s

Tävlingsplats

Tävlingsklasser

Borås, Borås Ishall
Armbågavägen 6
506 30 Borås
Inomhus, uppvärmd 30 x 60

Juniorer A Damer
Juniorer A Herrar
Juniorer B1 Damer
Juniorer B1 Herrar
Juniorer B2 Damer
Juniorer B2 Herrar
Juniorer G Stjärnklass
Juniorer Stjärnklass
Miniorer A
Miniorer B
Miniorer Stjärnklass
Seniorer A Damer
Seniorer A Herrar
Seniorer B1 Damer
Seniorer B1 Herrar
Seniorer B2 Damer
Seniorer B2 Herrar
Seniorer G Stjärnklass
Seniorer Stjärnklass Damer
Seniorer Stjärnklass Herrar
Ungdom A Pojkar
Ungdom 13 A Flickor
Ungdom 13 B Flickor
Ungdom 13 B Pojkar
Ungdom 13 G Stjärnklass
Ungdom 13 Stjärnklass Flickor
Ungdom 13 Stjärnklass Pojkar
Ungdom 15 A Flickor
Ungdom 15 B1 Flickor
Ungdom 15 B1 Pojkar
Ungdom 15 B2 Flickor
Ungdom 15 B2 Pojkar
Ungdom 15 G Stjärnklass
Ungdom 15 Stjärnklass Flickor
Ungdom 15 Stjärnklass Pojkar

Tävlingsdagar

Fredag den 26/4 kl. 10.00 fastställande av
startordning på kansliet i ishallen, startordningarna
publiceras på www.boraskk.se
Lördag den 27/4
kl. 08.30 		
kl. 09.00 – 19.00
Söndag den 28/4
kl. 09.00 – 17.00

Bedömarmöte
Tävling
Tävling

Tävlingsregler
Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för
säsongen 2018/2019 för stjärntävling.

Resultat
Sluten bedömning. Ingen rangordning för miniorer,
Ungdom 13 Stjärnklass G, Ungdom 15 Stjärnklass
G, Juniorer Stjärnklass G, Seniorer Stjärnklass G.
Övriga klasser får halva startfältet individuella
placeringar, andra halvan delar plats.

Vid många deltagare prioriterar vi efter först till
kvarn principen. Det gäller båda tävlingarna och för
åkare som efter anmällan gått från Stjärn till B-åkare gäller
anmälningstiden man gjorde till första tävlingen.

Priser

Pul

Samtliga
deltagare
erhåller
minnesplakett.
Eventuellt Pris och minnesplakett utdelas vid
prisceremoni, som kommer att hållas vid lunch och
vid tävlingens avslutande. Alla åkare välkomnas ut
på isen och de tre bäst placerade åkarna ropas upp
för att ta emot sitt pris. Övriga deltagare i klassen tar
emot minnesplakett eller motsvarande i grupp utan
upprop. För klasser utan resultat kallas alla åkare ut i
grupp utan namnupprop för att ta emot pris.

Tävlingsdeltagare och volontärer som anmäler
sig till tävlingen samtycker till att deras personupgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister
samt att arrangören inom ramen för sin verksamhet,
oavsett media form offentliggör uppgifterna och kan
publicera bilder från tävlingen.

Anmälningsavgift
325 kr för deltagare med 1 program, 525 kr för
deltagare med 2 program.
Avgiften kommer faktureras till åkarens klubb
efter besked om antagning och skall vara bokförd och
betald på BKKs kontot senast 22/4.

Arrangören
Tävlingsansvariga:
Jonatan Josephsson
			0764-02 42 75
			Jacob Landegren
			0733-27 28 01
			tavling.boraskk@gmail.com

Måltider

Anmälan
Anmälan till tävling görs via IndTA systemet mellan
den 7:de Januari och den 8:de April 2019
Anmälan ska innehålla personuppgifter, förening, tävlingsklass, testnivå samt bevis på inbetald
åkarlicens (samtliga 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
enligt prioriteringarna som angetts under Tävlingsklasser

Enklare förtäring och fika kommer säljas i kiosken

Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång
gäller delvis återbetalning av anmälningsavgift enligt
Svenska konståkningsförbundets tävlings och uppvisningsregler § 119

Testkrav

Licenskrav

Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 2018/2019

Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsreger för säsong 2018/2019

Musik

Övrig Information

Musikåtergivning skall helst skickas in som MP3 till
IndTA tillsammans med anmälan. Man kan även
lämna in CD på tävlingen, men skall då ha med sig 2
exemplar och ha musiken tillgänglig digitalt på
telefon eller surfplatta om det sker tekniska problem.

Hashtag
Vi önskar att alla foton som ni publicerar i sociala
medier har hashtag #Vårtecken2019

Vi vill att våra arrangemang skall ge deltagarna
en upplevelse och låta dem träffa andra åkare från
deltagande klubbar och på så sätt lära känna nya
vänner.
Alla åkare är därför välkomna till vårt isdisco på
Lördagskvällen,
direkt
efter
dagens
sista
priscermoni. Vi kommer även ha ett minidisco på 20
minuter innan första priscermonin där vi släcker ner
och tänder upp våra ljuseffekter.

Priser
Alla åkare välkomnas till prisutdelning och de tre
bäst placerade åkarna ropas upp för att ta emot sitt
pris. Övriga deltagare i klassen tar emot minnesplakett eller motsvarande i grupp utan upprop.

Tävlingsplats
Borås, Borås Ishall
Armbågavägen 6
506 30 Borås
Inomhus, uppvärmd 30 x 60

Tävlingsdagar

Fredag den 26/4 kl. 10.00 fastställande av
startordning på kansliet i ishallen, startordningarna
publiceras på www.boraskk.se
Lördag den 27/4
kl. 08.00 		
kl. 09.00 – 19.00
Söndag den 28/4
kl. 09.00 – 17.00

Bedömarmöte
Tävling
Tävling

Tävlingsklasser
Juniorer A Damer
Juniorer A Herrar
Juniorer B1 Damer
Juniorer B1 Herrar
Juniorer B2 Damer
Juniorer B2 Herrar
Miniorer A
Miniorer B
Seniorer A Damer
Seniorer A Herrar
Seniorer B1 Damer
Seniorer B1 Herrar

Seniorer B2 Damer
Seniorer B2 Herrar
Ungdom A Pojkar
Ungdom 13 A Flickor
Ungdom 13 B Flickor
Ungdom 13 B Pojkar
Ungdom 15 A Flickor
Ungdom 15 B1 Flickor
Ungdom 15 B1 Pojkar
Ungdom 15 B2 Flickor
Ungdom 15 B2 Pojkar

Vid många deltagare prioriterar vi först att så många åkare
som möjligt får åka och stryker därför kortprogrammen,
sen är det efter först till kvarn principen. Det gäller båda
tävlingarna och för åkare som efter anmällan gått från
Stjärn till B-åkare gäller anmälningstiden man gjorde till
första tävlingen.

Tävlingsregler
ISU Regulations 2018 och Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 2018/2019 för
klubbtävling.

Hashtag
Vi önskar att alla foton som ni publicerar i sociala
medier har hashtag #Vårtecken2019

Musik

I syfte att säkerställa musikåtergivningen kommer all
musik att vara digital och ska läggas in som MP3-fil
i IndTA.
OBS! Kontrollera att musiken är uppdaterad i IndTA. Musiken ska vara på plats och uppdaterad senast
sju dagar före första tävlingsdag ange datum, 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 till isen (reserv). Musiken
ska inte lämnas in i förväg utan bara användas som
reserv.
Varje program (kort/fri) måste vara inspelat på separat skiva. Observera att musiken inte får vara uppdelad på flera spår.
Alla skivor måste vara tydligt märkta med tävlingsklass, program (kort/fri), åkarens namn och förening
samt den exakta speltiden (inte åktiden).

Anmälningsavgift
425 kr för deltagare med 1 program, 625 kr för
deltagare med 2 program.
Avgiften kommer faktureras till åkarens klubb
efter besked om antagning och skall vara bokförd och
betald på BKKs kontot senast 22/4.

Arrangören
Tävlingsansvariga:
Jonatan Josephsson
			0764-02 42 75
			Jacob Landegren
			0733-27 28 01
			tavling.boraskk@gmail.com

Måltider

Dataskyddsförordningen
Se sista sidorna, 7 & 8, i denna inbjudan.

Anmälan
Anmälan till tävling görs via IndTA systemet mellan
den 7:de Januari och den 8:de April 2019
Anmälan ska innehålla personuppgifter, förening,
tävlingsklass, planned program content (PPC), testnivå, musikfil enligt punkt 7 samt bevis på inbetald
åkarlicens (samtliga uppgifter följer med åkaren i
IndTA om allt är korrekt registrerat).
Anmälan som inte är komplett enligt ovan betraktas
som efteranmälan och dubbel anmälningsavgift ska
betalas.
Vid för stort deltagarantal begränsas antalet deltagare
enligt prioriteringarna som angetts under Tävlingsklasser.
Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång gäller delvis återbetalning av anmälningsavgift enligt
Svenska konståkningsförbundets Tävlings- och uppvisningsregler, § 119.

Enklare förtäring och fika kommer säljas i kiosken

Test- & Licenskrav Övrig Information
Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 2018/2019

Pl. Pr. Content)

Planned program content (PPC) fylls i på webben i
IndTA i samband med anmälan till tävling. Säkerställ
att PPC är uppdaterat i IndTA.

Vi vill att våra arrangemang skall ge deltagarna
en upplevelse och låta dem träffa andra åkare från
deltagande klubbar och på så sätt lära känna nya vänner.
Alla åkare är därför välkomna till vårt isdisco på
Lördagskvällen,
direkt
efter
dagens
sista
priscermoni. Vi kommer även ha ett minidisco på 20
minuter innan första priscermonin där vi släcker ner
och tänder upp våra ljuseffekter.

Hotell

Priser

Vi samarbetar med Quality Hotel Grand i Borås som är ett av Borås absolut finaste hotell. Hotellet ligger mitt
i centrum, nära till restauranger och shopping, eller njuta av statsparken mitt i Borås. I statsparken ligger
även Statsparksbadet, helt nyrenoverat.
Hotellet ligger nära resecentrum, där buss 3 går till Ishallen. Bussen går varje halvtimma från klockan 09,00
på morgonen och sista hemresa 18:52 från ishallen. Resan tar 10 minuter med buss. Taxi rekomenderas att
beställa från Izigo på telefonnummer 033-123123 och kostar ruint 100-120 kronor enkel resa.

Dubbelrum

1050

Bokningskod:

Trippelrum

1200

Vårtecken

Fyrbäddsrum 1300

Kontaktuppgifter
Adress:			
Telefunnummer:
E-mail: 		
Hemsida:		

Hallbergsplatsen 2, 503 30 Borås
033-799 00 00
q.grand.boras@choice.se
Grand Hotell

Dataskyddsförordningen
(GDPR)
Arrangörsföreningen Borås Konståkningsklubb behandlar personuppgifter inom ramen för
sin tävlingsverksamhet samt för administrationen av registrering av åkare vid tävling. Vid
registrering av åkare importeras/exporteras personuppgifter från IdrottOnline (föreningens
medlemsregister) till IndTA. Vid sådan import/export behandlas även personnummer.
Personuppgifter behandlas inom ramen för tävling, kallelse och inbjudan till samt vid
registrering. Utöver behandlingen av personuppgifter vid registreringsprocessen behandlas
personuppgifter genom datainsamling under tävling såsom livescore, överföring och
exponering i TV och digitala skärmar, samt behandling av personuppgifter efter tävling såsom
resultatlistor, statistik, tabellhantering och spridning av data till åskådare, media, deltagare
m.fl. Personuppgifterna behandlas då utifrån till exempel anmälan, resultatrapportering eller
löpande rankingpoängsrapportering.
De personuppgifter som behandlas inom ramen för tävlingar kan variera utifrån åkarkategori.
De typer av personuppgifter som i normalfallet behandlas inom ramen för tävlingar och
tester är främst (men inte exklusivt) namn, personnummer, kontaktuppgifter, konto- och
betalningsinformation, uppgifter om medlemskap, kön.

Laglig grund
Behandling av personuppgifter inom ramen för tävling och tester stöds på avtal samt uppgift
av allmänt intresse som laglig grund.

Säkerhet
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter
mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra
säkerhetspolicys och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta
vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få
felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina
personuppgifter.
Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att du inte
kan delta i svensk konståknings test- och tävlingsverksamhet som beskrivs ovan. Du har också
rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till 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 personuppgifter så ber vi dig kontakta
Borås Konståkningsklubb som är arrangör.
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Is-Disco

2 timmar friåkning till bra musik
Gratis för alla deltagare i tävlingen
Startar direkt efter lördagens sista Priscermoni
Professionella ljuseffekter från 8 moving heads

