SK Neptun har nöjet att inbjuda till
Inbjudningstävling i Konstsim
Datum:

Söndagen den 4 februari 2018

Plats:

25 m bassängen i Högdalens simhall, Stockholm

Program:

08:00
09:00
10:00

Omfattning:

Junior, B, C : Figurer, Solo, Par, Lag samt Kombinationslag
MWB guld klass*, MWB guld figurer och musikprogram
Masters: Tekniskt och fritt: solo, par, lag och kombinationslag

Anmälan:

Anmälan senast fredagen den 19 januari på synchro.anmalan@gmail.com
med uppgifter om aktiva och domare.
Ange namn, födelseår, licensnummer, samt gren för de aktiva.

Anmälningsavgift:

70 kr per startande

Insläpp
Domar - och lagledarmöte
Tävlingsstart

Avgiften faktureras av SK Neptun efter anmälningstidens slut
Figurer:

Lottning av figurer sker torsdagen den 1 februari klockan 17:00.
Lottade figurer presenteras på SK Neptuns Facebooksida.

Domare:

För att hålla nere tiden för tävlingen vill vi genomföra tävlingen på två
paneler.
Vi hoppas därför att ni anmäler många domare!

Musik:

Waw, mp3fil, för större filer kan man använda dropbox.
Skickas senast 14 januari till david.kornelson@gmail.com

MWB guld klass:

För aktiva som vill tävla men inte är redo för att kvala till USM. De aktiva
simmar MWB guld figurerna oavsett ålder och kan sedan tävla i ett
musikprogram. Musikprogrammet ska vara på 1 minut och 30 sekunder (+/-

15 sek.) Land max 10 sek. Varje program ska ha minst 2 deltagare och max
10 deltagare. Programmet bedöms i övrigt efter samma regler som klass C
lag. Figurerna simmas separat på en egen panel. Musiken simmas också
separat. Inget poängavdrag ges för antalet simmare. En simmare kan bara
ställa upp i ett musikprogram. Det finns ingen åldersgräns i klassen. Det
betyder att Lisa 16 år kan simma tillsammans med Bertil 8 år och Kajsa 12
år i en trio till exempel.
Övrigt:

Uppmana tävlande att i möjligaste mån fixa håret med gelatin hemma.
Se till att läktare och andra utrymmen lämnas snygga och rent, tack!
Kom ihåg att ta med hänglås! Badet har inget café, utanför ligger Högdalens
centrum med möjlighet till att köpa någonting att äta.

Information:

Annika Freund

annikabfreund@gmail.com

VÄLKOMNA!

