STAVANGER DIAMONDS HAR, I SAMARBEID
MED NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS
FORBUND, GLEDEN AV Å INVITERE TIL

STAVANGER
5. OKTOBER 2019
STAVANGER IDRETTSHALL, STAVANGER

KONKURRANSEN
Stunt League vil bestå av tre del-konkurranser regionalt i Norge. Dette er den første i sesongen
2019/2020.
Konkurransen går over 1 dag hvor hvert lag konkurrerer 2 ganger samme dag.
Begge kjøringene vil scores og totalscore vil bestå av 75% av den høyeste poengsummen + 25% av
den laveste poengsummen.
Konkurransestart rundt kl.12 – med forbehold om endringer etter påmeldingsfristen er gått ut.

KONKURRANSEN VIL VÆRE ÅPEN FOR FØLGENDE KATEGORIER:
GROUPSTUNT
Junior all girl median (level 3)
Junior coed median (level 3)
Junior all girl Advanced (level 4)
Junior coed Advanced (level 4)
Junior all girl Elite (level 5)
Junior coed Elite (level 5)
Senior all girl Advanced (level 4)
Senior coed Advanced (level 4)
Senior all girl Elite (level 5)
Senior coed Elite (level 5)
Senior all girl Premier (level 6)
Senior coed Premier (level 6)

PARTNERSTUNT
Junior Coed Elite (level 5)
Senior all girl Advanced (level 4)
Senior coed Advanced (level 4)
Senior all girl Premier (level 6)
Senior coed Premier (level 6)
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Hvis det er færre enn 3 lag i en kategori vil All Girl og Coed på samme level bli slått sammen og
konkurrere som én kategori.

REGELVERK
For å delta i konkurranse må klubben være medlem av Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF)
og ha betalt medlemskontingent.
Det konkurreres etter ECU sitt gjeldende regelverk og scoresheets. Regelverket ligger på NAIFs
nettside: http://amerikanskeidretter.no/cheerleading/#konkurranseregler
Det er norske tilpasninger til ECU-reglementet, blant annet på aldersinndeling og deltagelse i de
ulike kategoriene. De norske tilpasningene er publisert på samme webside.
NAIF oppfordrer alle trenere til å lese regelverket svært nøye, og komme med spørsmål i forkant av
konkurransen. Spørsmål rettes til forbundets regelkomité på mail: rules@naifcheer.no

PÅMELDING
Påmeldingsavgifter:
Lagavgift (per lag)

Kr. 300

Deltakeravgift (per person)

Kr. 150

Vennligst bruk vedlagte Excel skjema for påmelding. Ferdig utfylt skjema sendes til
stuntleaguestavanger@gmail.com
Vi ber om at all informasjon i påmeldingslistene samsvarer med informasjon ført opp i SportsAdmin
(fornavn mellomnavn, etternavn og fødselsdato).
Ved etteranmeldelser og endringer etter fristen 30.09.19, faktureres klubben gebyr på kr. 100 pr
endring.

FRISTENE ER SOM FØLGER:
15.09.19

– Påmeldingsfrist for klubb og lag

30.09.19

– Påmeldingsfrist for deltakere, trenere og lagledere, siste frist for betaling av lisens

03.10.19

– Siste frist for etteranmeldelser og endringer i påmelding
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BETALING
Faktura blir sendt til klubben etter påmeldingsfristen er gått ut. Denne må betales innen fristen og
før konkurransestart.

FORPLIKTELSER
LISENS
Alle konkurrerende utøvere fra norske klubber må ha gyldig og betalt lisens til NAIF. Forbundet eller
arrangør vil ikke kontrollere lisenser ved akkreditering, men det vil bli tatt stikkprøver. Lag som har
utøvere uten lisens vil bli straffet av forbundet med diskvalifisering samt bøter iht.
sanksjonsreglementet.
Klubbene er selv ansvarlig for å registrere lisenser for sine utøvere og gjør dette ved hjelp av
SportsAdmin. Spørsmål som gjelder registrering av lisens eller bruk av SportsAdmin rettes til NIF IT
Support på support@idrettsforbundet.no eller tlf: 21 02 90 90 (åpent man-tors kl. 08:00-19:00, fre
08:00-15:30). Andre spørsmål angående lisens sendes til NAIF på mail: cheer@naifcheer.no
OVERGANGER
Cheerleading: Overgangsvinduet for utøvere i cheerleading er 1. august til midnatt 30. september.

KLUBBKONTINGENT
Alle klubber som skal delta på NM må ha betalt medlemskontingent for 2019 (og alle tidligere
medlems år) til NAIF. Faktura for medlemskontingent blir sendt fra NAIF.

AKKREDITERING
Utøvere trenger ikke vise ID på mindre konkurranser i Norge, men alle konkurranser følger allikevel
noenlunde lik prosedyre for akkreditering:
Hver utøver stiller opp i alfabetisk rekkefølge etter etternavn og må si sitt fulle navn når de kommer
til akkrediteringen. Deretter går de til piercing/smykkekontroll.
Alle klubber må levere et bekreftelsesskjema på at de påmeldte utøverne er de som faktisk stiller på
matta og at de har betalt lisens. Skjema kan enten sendes inn i forkant eller senest leveres ved
innsjekk før man får utdelt akkrediteringsbånd. Skjema blir sendt ut til kontaktperson etter at
påmeldingsfristene har gått ut.
Spørsmål om akkreditering kan sendes til forbundet, cheer@naifcheer.no
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MUSIKK
Musikk til rutinene tar trener/lagleder med til konkurransen og leverer til musikkstyrer når laget går
inn til oppvarming. Musikken kan leveres på ipod/iphone/smarttelefon med AUX inngang og må
merkes med klubb og lagnavn.
Husk også å ta med back-up!

DOPING
Forbundet ber klubbene informere om at: Alle utøvere plikter å sette seg inn i de dopingreglene som
er fastsatt av Antidoping Norge (ADNO, www.antidoping.no ). Dersom man er usikker på om
medisinene man bruker står på dopinglisten anbefaler vi å sjekke for sikkerhetsskyld, det kan gjøres
ved et legemiddelsøk: https://antidoping.no/regler/legemiddelsok

OVERNATTING OG VEIBESKRIVELSE
OVERNATTING
Vi har inngått en avtale med Scandic Forum Hotel. Hotellet ligger som nærmeste nabo til Stavanger
Idrettshall hvor konkurransen er.
For å få rabatterte priser oppgi bookingkode: 47154677 eller henvis til Stavanger Diamonds
Cheerleading. Gjelder så lenge det er ledige rom.
Priser:
Enkeltrom: 690,Dobbeltrom: 790,Trippelrom: 1090,Prisene gjelder per rom per natt, og inkluderer frokost.
Vi holder også på å organisere en felles middag på kvelden, info kommer!

ARENA OG FREMKOMMELIGHET
Konkurransen vil foregå i Stavanger Idrettshall. Adresse er Gunnar Warebergs gate 3, 4021
Stavanger.
Buss nr 2,3,6,7 og 16 fra Stavanger sentrum går til Tjensvollkrysset. Holdeplassen heter
Tjensvollkrysset. Hallen ligger ca. 5 minutt gåavstand fra holdeplassen. Rutetider for buss finnes på
http://www.kolumbus.no/
Det finnes parkeringsmuligheter i området.
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MAT
Det vil være en kiosk på konkurransen med kaffe/kaker samt sunnere alternativ.

INFORMASJON TIL PUBLIKUM
Informasjon kommer på Facebook-siden Stunt League Stavanger. Der er det også laget arrangement.
BILLETTPRISER
Inngangspris: 50,Barn under 12 år er gratis.

Hjertelig velkommen til Stunt League Stavanger!
Med cheerhilsen,
Stavanger Diamonds Cheersportklubb
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