Indbydelse til ESK CUP 2022
Esbjerg Skøjteklub inviterer til ESK CUP 2022, Konkurrencen er for
mesterskabsløbere, konkurrenceløbere, solodansere og
begyndere/Funskateløbere med mindst klubnål 4.
Tidspunkt:
Fredag den 25. februar 2022 til søndag den 27. februar 2022.
Hvor:
Esbjerg Skøjtehal, hal 1
Gl. Vardevej 82
6700 Esbjerg
Tilmelding:
Det vedhæftede Excelark udfyldes og fremsendes klubvis til
eskcup@esbjerg-skojteklub.dk senest søndag den 16. januar 2022.
Pris:
Deltagergebyr pr. deltager:
Funrækker 400 kr. (klubnål 4 - ½ Basic)
Solodans K-rækker: 550 kr.
Solodans M-rækker: 800 kr.
Konkurrence-/mesterskabsrækker med 1 program 550 kr.
Mesterskabsrækker med 2 programmer 800 kr.
Træning: 75 kr.
Deltagende klub skal indbetale det samlede deltagergebyr for klubbens
deltagere til Spar Nord Bank, reg.nr. 9244, kontonr. 4583215315 med
angivelse af klubnavn.
Tilmelding er 100% bindende og deltagergebyr refunderes ikke ved afbud.

Der konkurreres i følgende rækker:
Mesterskabsløbere: Kort og langt program i Debs, Novice, Junior og Senior.
Mesterskabsløbere: Friløb i Cubs og Springs.
Konkurrenceløber: Friløb i Cubs, Springs, Debs, Novice, Junior og Senior.
Solodans K-rækker: Fri dans i K1, K2 og K3
Solodans M-rækker: Mønsterdanse/Rhythm dans + Fri dans i Basic Novice,
Intermediate Novice, Advanced Novice, Junior og Senior
Begyndere/Funskateløbere:
FunChicks
FunCubs

Løbere som ikke er fyldt 8 år den 01.07.2021

FunSprings

Løbere som ikke er fyldt 10 år den 01.07.2021

FunDebs

Løbere som ikke er fyldt 12 år den 01.07.2021

FunNovice

Løbere som ikke er fyldt 13 år den 01.07.2021

FunJunior/Senior

Løbere som ikke er fyldt 15 år den 01.07.2021

FunBasic

Løbere som er fyldt 15 år den 01.07.2021
Løbere med ½ basic uanset alder

For alle Funrækker gælder følgende:
* Min. Klubnål 4
* Max 2 minutter (der vil ikke være fradrag for kortere musik)
* Max 3 spring
* 1 glidende bevægelse
* 1 trinserie med mindst 2 typer trin og 2 typer vendinger.
* max 2 piruetter
Hvis der er mere end 16 tilmeldte i en række, så deles rækken i 2 efter
klubmærke.
Alle Funrækker bedømmes i IJS-systemet med performance og skating
skills.

Alle konkurrence- og mesterskabsrækker bedømmes i henhold til reglerne
under Dansk Skøjte Union.
Musik:
Al musik skal uploades på forhånd.
ESK fremsender email med link til brug for musik upload. Al musik skal
uploades i mp3-format og navngives tydeligt med navn, klub, række og
programart. F.eks. Emma_Hansen_ESK_cubs_fs.mp3 Backup på mobil,
Ipad elle computer skal medbringes!
Program Element Skemaer:
Skemaer på nye og ændrede programmer skal gerne fremsendes sammen
med tilmeldingen og senest den 22. januar 2022.
Eksisterende bruges fra dommersystemet.
Deltagerliste/Tidsplan:
Fremsendes til alle deltagende klubber senest den 5. februar 2022.
Lodtrækning:
Der foretages lodtrækning onsdag den 23. februar 2022, hvorefter
startrækkefølge vil blive lagt på ESK’s hjemmeside (www.esbjerg
skojteklub.dk).
Præmieoverrækkelse:
Der vil være præmieoverrækkelse både fredag, lørdag og søndag. Der vil
være diplom og erindringsgave til alle.
Dommere og tekniske paneler:
Dommere og tekniske paneler offentliggøres ved konkurrencens start og det
tilstræbes, at alle konkurrence- og mesterskabsrækker bedømmes, så
konkurrencen vil kunne godkendes af Teknisk Udvalg som
mærkeprøvekonkurrence, jfr. Dansk Skøjte Unions mærkeprøveserie.

Yderligere information kan ske ved henvendelse til
Maj-Britt Thomsen, tlf. 29879248, email: eskcup@esbjerg-skojteklub.dk.
Esbjerg Skøjteklub forbeholder sig ret til ændringer i programmet og kan ikke gøres
ansvarlige for skader, uheld og tyveri, der måtte overgå deltagere, trænere, officials
eller andre i forbindelse med konkurrencen. Esbjerg Skøjteklub forbeholder sig ret til at
begrænse deltagerantallet i de forskellige rækker, såfremt tilmeldingerne betyder en
afviklingstid, som overskrider de til rådighed værende istid. I så fald vil det gå ud over
de sidst tilmeldte løbere.

Med venlig hilsen Esbjerg Skøjteklub

