Inbjudningstävling Täby Synchro 17 februari 2018
SK Täby Synchro har härmed nöjet att inbjuda till tävling för A, B ,C, Seniorer och Masters i konstsim den 17
februari 2018 i Tibblebadet.

Omfattning:

A,B,C: Figurer + fria program i solo, par och lag, samt fritt program kombination.
Seniorer: Tekniska program + fria program i solo, par och lag.
Masters: Fria program i solo, par och lag.
Juniorer: Tekniska program.

Genomförande:Enligt Svenska Simförbundets gällande tävlingsbestämmelser.
Regler enligt FINA Handbook 2017-2020.
Anmälan:

Preliminär anmälan ska vara arrangören tillhanda senast 25 Januari 2018.
Definitiv anmälan ska vara arrangören tillhanda senast 5 Februari 2018.
Anmälningsblanketter bifogas och dessa skickas till E-post: tavling@tabysynchro.se
I anmälan ska namn och födelseår anges för tävlande samt namn på lagledare, tränare och
domare.

Tävlingslicenser:

I anmälan ska även anges konstsimmarnas tävlingslicensnummer för att start ska tillåtas.

Anmälningsavgift:

100 kronor/start. Efteranmälan 300 kronor/start.
Anmälan är bindande. Anmälningsavgiften faktureras av Täby Synchro.

Efteranmälan: Efteranmälningstiden går ut onsdagen den 14 Februari kl. 12.00.
Avanmälan:

Förening som utan godtagbar anledning återtar anmälan senare än vad som angetts i regel
305 i SSF:s tävlingsbestämmelser åläggs en straffavgift på 300:-/avanmäld start. Erlagd
anmälningsavgift återbetalas inte.

Prel. program:
12.00
12:00
13.00
15:00
15.30
16.00
17.30

Lördag 17 Februari
Insim
Domarmöte
Figurer A, B, C
Tekniska program
Masters
Fri kombination
Solo, fritt program
Par, fritt program
Lag, fritt program
OBS! Ovanstående program är preliminärt och kan komma att ändras.

Lottning av

Figurerna lottas onsdagen den 15 Februari, kl. 17.00. Meddelande om vilka figurer som

figurer:

lottats anslås på Täby Synchros hemsida www.tabysynchro.se

Musik:

Musikfiler i MP3-format av god kvalitet skall användas. De skall vara tydligt märkta med
namn, klass och klubb (namn_klass_klubb) OBS! endast ett program per fil. Skickas via e-post
eller dropbox senast 14 Februari 2018. E-post: tavling@tabysynchro.se.
Tag också med en egen kopia på alla musikprogrammen till tävling. Endast CD-skivor kan
användas. Filformatet ska kunna läsas av en vanlig CD-spelare (dvs. ej MP3-filer, likn.) Mediet
och inspelningen ska vara av hög kvalité och vara tydligt märkt. OBS! En CD per startande
program

Domare:

Deltagande klubbar kallar domare samt står för deras kostnader. Försök att ta med minst fyra
domare per klubb och tänk på att vi behöver D3-domare till de tekniska programmen!

Logi:

I Täby finns Scandic Täby, på ca 15 minuters gångavstånd från simhallen.

Information:

Magnus Leppäniemi, magnus.leppaniemi@gmail.com , tel. 070-3878487
Ingela Ternström, Ingela@tabysycnhro.se , tel. 070-4535303

Med konstsimhälsningar!

SK Täby Synchro
Magnus Leppäniemi och Ingela Ternström

