Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm
svensksimidrott.se

INBJUDAN
RM för juniorer, seniorer, masters samt B- och C-klass
24-25 november 2018 i Växjö
Svenska Simförbundet och Växjö Simsällskap har nöjet att inbjuda till Riksmästerskapen för
juniorer, seniorer och masters den 24-25 november 2018 i Växjö Simhall.
Deltagande RM:

Tävlingen är öppen för tävlande i Masters, Seniorer, Juniorer samt B (13-15)
och C (12 och yngre).

Omfattning:

RM för B- och C-åldersgrupper (endast figurtävling):
De gällande figurgrupperna enligt FINA 2017-2021.
Tre figurgrupper ska genomföras. Obligatoriska och två lottade grupper, totalt
6 figurer.
RM Juniorer (tekniskt program):
Solo, par och lag, Tekniska moment enligt FINA 2017-2021.
RM Seniorer (tekniskt program):
Solo, par och lag, Tekniska moment enligt FINA 2017-2021.
(om tid finns kan fritt program simmas och bedömas, om det anmäls och
tekniskt program även framförs, men ingår inte i RM)
RM Masters (tekniskt program)
Solo, par och lag, åldersklasser: 25 och över
Kombination, åldersklasser: 25 och över
Tekniska moment och programtid enligt senaste FINA regler
(Fritt program kan simmas och bedömas, om det anmäls och tekniskt program
även framförs, men ingår inte i RM)

Kval till USM:

B- och C-åldersgruppers resultat, beräknade på två av figurgrupperna på RM
(den obligatoriska och första lottade), räknas som kvalresultat i till USM.

Genomförande:

Enligt SSF:s stadgar och tävlingsbestämmelser.

Anmälan:

Tacksam för preliminär anmälan senast den 13 oktober.
Slutlig anmälan senast den 9 november.
Preliminär och slutlig anmälan och eventuella frågor till skickas till:
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Nicole Englund konstsim@vaxjosimsallskap.com
Var vänlig ange födelseår och tävlingslicensnumret för de aktiva samt ange
även lagledare.
Efteranmälan:

Efteranmälan kan göras till senast 15 november. Efteranmälningsavgiften är
300 kronor/start.

Försimmare:

V.g. anmäl försimmare tillsammans med ordinarie simmare; märk (F).
Försimmare betalar startavgift.

Startavgift:

100 kronor/start. Startavgifterna faktureras klubbarna.

Domare:

SSF kallar domare till RM, samt står för deras kostnader.
Klubbarna betalar 3.000 kronor oavsett antal deltagare.

Musikfiler:

Skickas musik till konstsim@vaxjosimsallskap.com senast den 16 november.

Lottning:

Figurlottningen utförs av Susanna Grönlund torsdag 22 november kl. 09:00
och publiceras på Svenska Simförbundets hemsida.

Logi:

Bokas av klubbarna själva.
Närmaste hotell är Elite Stadshotellet, tel. 0470-134 00, som ligger på
gångavstånd (ca 12 min) från simhallen och de har följande erbjudande:
Dubbelrum med en eller två extrasängar för simmarna 380:- /pp och natt
(totalt sett kan de erbjuda ca 20 rum där de har möjlighet att ställa in
extrasängar alt använda en bäddsoffa).
Dubbelrum för två personer (simmare) 480:-/p och natt
Elite Park Hotel (på Vä Esplanaden), tel. 0470-70 22 00, ligger på ca 20 min
gångavstånd från simhallen. De kan erbjuda dubbelrum för föräldrarna till 15%
rabatt på dagens pris.
Alla bokningar är i mån av plats och inga bokningar är ännu gjorda.
Ange ”RM konstsim” till hotellet för att kunna ta del av erbjudandet.
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Lunch:

Kan förbokas genom Växjö SS, i samband med anmälan, via mail till
konstsim@vaxjosimsallskap.com (kom ihåg att ange eventuella allergier).
Lunch inkl. kaffe och måltidsdryck kostar 85 kr pp och dag.

Dopingregler:

Vi påminner om att aktuella dopingregler ska följas

Prel. schema:

Schema skickas ut efter att preliminär anmälan stängt.

SVENSKA SIMFÖRBUNDET

Växjö Simsällskap

Konstsimsutskottet

Nicole Englund och Susanna Grönlund
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