Skautasambands Íslands tilkynnir

Íslandsmeistaramót ÍSS og
Íslandsmót barna og unglinga ÍSS
24 - 26. nóvember 2017, Skautahöllin á Akureyri
Mótaskráning
Íslandsmeistarmót og Íslandsmót barna og unglinga Skautasambands Íslands er haldið í samræmi við
almenn lög og reglur ISU, ÍSS og ÍSÍ.
Keppnisflokkar
Keppt verður í eftirfarandi keppnisflokkum á Íslandsmeistaramóti
Advance Novcie
ISU keppnisreglur
Junior (Unglingaflokkur)
ISU keppnisreglur
Senior (Fullorðinsflokkur)
ISU keppnisreglur
Keppt verður í eftirfarandi keppnisflokkum á Íslandsmóti barna og unglinga
Chick – 8 ára og yngri
Cubs – 10 ára og yngri
Basic Novice A – 10-12 ára
Basic Novcie B – 13-17 ára
Adult, prógram – 18 ára og eldri

ÍSS keppnisreglur
ÍSS keppnisreglur
ISU keppnisreglur
ISU keppnisreglur
ÍSS keppnisreglur

Keppnisreglur
Keppnisreglur eru eftir almennum reglum ISU og útgefnum reglum ÍSS (sjá: http://www.iceskate.is/issreglur-og-keppniskerfi-felaganna/). Grunnpróf gilda í öllum flokkum til þátttöku á ÍSS mótum.
Tónlist
Skal afhendast á mp3 formi í síðasta lagi 10. nóvember til mótshaldara.
Keppnis- og dómaragjald
Keppnisgjald greiðist fyrir hvern keppanda
Eitt prógramm 4.200 kr.
Tvö prógrömm 6.500 kr.
Dómaragjald hvers félags er 56.000 kr. + 1.750 kr. per keppanda.
Vinsamlega haldið haldið keppnis- og dómaragjaldi aðskildu. Greiða skal inn á bnr. 111-26-122344, kt.
560695-2339 eigi síðar en 3. nóvember. Senda skal kvittun á gjaldkeri@iceskate.is annars vegar með
skýringunni „ÍMót-keppnisgjöld“ og hins vegar með skýringunni „ÍMót-dómaragjöld“. Ath! Dómaragjöld eru
ekki endurgreidd.
Forföll keppenda
Forföll tilkynnist á netfangið events@iceskate.is. Ath! Keppnisgjöld eru ekki endurgreidd nema
læknisvottorð berist innan 7 daga frá móti.
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Skráning
Skáningu keppenda skal skilað inn fyrir 3. nóvember á events@iceskate.is á þar til gerðu eyðublaði ÍSS. Á
eyðublaðinu skal koma fram fullt nafn keppanda, kennitala, keppnisflokkur og keppnisgjald. Vinsamlega
athugið að ekki er tekið við skráningum eftir auglýstan tíma.
Innihaldslýsingar prógramma
Innihaldslýsingar prógramma skulu sendar á events@iceskate.is eigi síðar en 10. nóvember.
Eyðublöð innihaldslýsinga má finna á heimasíðu ÍSS.
Dagskrá – birt með fyrirvara
Föstudagur:
Aðalæfing og uppestning á dómarabúnaði kl. 17:00-19:00.
Laugardagur:
Keppni: kl. 8:00-13:00.
Aðalæfing kl. 17:00 – 19:00.
Sunnudagur:
Keppni kl. 8:00-12:30.
Keppnisröð
Dregið verður rafrænt um keppnisröð þriðjudaginn 21. nóvember og birt í síðasta lagi á vefsíðunni á
miðvikudaginn 22. nóvember.
Verðlaun
Veitt eru verðlaunapeningar fyrir fystu 3 sæti í hverjum keppnisflokki. Þátttökuviðurkenningar eru veittar til
annarra keppenda. Verðlaunaafhending keppenda yngri en 10 ára fer ekki fram á verðlaunapalli.
Mótmæli
Mótmæli skulu send til yfirdómara viðeigandi keppnisflokks strax að loknu móti. Ákvörðun yfirdómara er
endanleg.
Dómarar
ÍSS mót eru mönnuð af Skautasambandinu. Á ÍSS mótum skulu dómarar og tæknisérfræðingar vera að
lágmarki með landsdómararéttindi. Þó mega 1-2 dómarar á dómarapanel og 1-2 tæknisérfræðingar á
tæknipanel vera með lægri réttindi. ÍSS hefur heimild til að setja dómara með lægri stig í yngri flokka.
Skiladagsetningar
Skráning á mót og greiðsla á mótagjöldum
Skil á innihaldslýsingu
Skil á mp3 tónlist

3. nóvember
10. nóvember
10. nóvember

Mótanefnd
Formaður mótanefndar er María Fortescue, events@iceskate.is
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