Svenska Simförbundet
och Simklubben Elfsborg inbjuder till:

SM/JSM, USM och Masters-SM i
öppet vatten 5 juli 2017
Tävlingen arrangeras inom ramen för SM-veckan där ett femtiotal idrotter har gemensamma
mästerskap i Borås
Tävlingsplats:

Borås, Sandwalls plats Viskan

Tävlingstider:

SM/JSM
USM och Masters SM

16.20
18.30 (starttiderna är preliminära)

Distans:

SM/JSM
USM och Masters SM

5000m
3000m

Anmälan:

Anmälan sker på följande länk
https://response.questback.com/idrott/ows17 senast onsdagen 21
juni 2017.

Startberättigad:

För att får starta i SM/JSM, USM och Masters SM gäller följande:
• Simmaren måste tillhöra en förening som är medlem i
Svenska Simförbundet eller annat nationellt simförbund
anslutet till FINA.
• Simmaren skall ha öppet vattenlicens vilken måste anges i
anmälan för att den ska vara giltig.
• Endast öppet vatten-simmare som är svenska medborgare
eller folkbokförd i Sverige sedan minst tre månader innan
tävlingen och som representerar en svensk förening kan
placera sig i den officiella resultatlistan.

Klasser:

Tävlingen indelas i följande klasser:
• SM – damer och herrar
• JSM - damer och herrar 20 år o y. Juniorer deltar också i SM
• USM - pojkar och flickor, 16-17 år resp. 13-15 år
• Masters SM - damer och herrar 25-29, 30-34, 35-39 år osv.

Anmälningsavgift:

200 kr. Avgiften betalas i samband med anmälan senast onsdagen
den 21 juni på Simklubben Elfsborgs BG. 515-7490, märk betalning
med ”OW och namn”.

Efteranmälan:

450:-/start vilket kan göras fram till måndagen den 3 juli kl. 12.00
på följande länk https://response.questback.com/idrott/ows17

Anmälningslista:

Anmälningslistan publiceras sedan på SSF:s hemsida efter
anmälningstidens utgång samt på www.sm.skelfsborg.com under
öppet vatten.

Avanmälan:

Ev. avanmälan görs till hasse.nilsson@svensksimidrott.se senast
måndagen den 3 juli kl. 20.00
Vid för sent inlämnad avanmälan uttas en straffavgift på 300 kr
per start (se regel 305.7 i SSF:s Stadgar och tävlingsbestämmelser
på SSF:s hemsida).

Incheckning:

På tävlingsplatsen, tävlingsbyrån senast 1 timma före aktuell start.

Tävlingsgenomgång:

På startplatsen 30 minuter innan aktuell start

Bansträckning:

5000m = 5x1000m, 3000m = 3x1000m rundbana. Karta över
området kommer att finnas på www.sm.skelfsborg.com samt i
tävlingshandlingarna/PM en vecka innan.

Våtdräkter:

Följande regler gäller avseende våtdräkt:
• SM/JSM: Under 18 grader är våtdräkt obligatoriskt, mellan 1820 grader är våtdräkt att rekommendera, över 20 grader är
våtdräkt inte tillåtet.
• USM, Masters: Under 18 grader är våtdräkt obligatoriskt,
mellan 18-23 grader är våtdräkt att rekommendera, över 23
grader är våtdräkt inte tillåtet.

Vattentemperatur

Vattentemperaturen kommer att mätas regelbundet dagarna innan
tävling och publiceras på arrangörens hemsida. Två timmar innan
start kommer den avgörande mätningen göras och temperaturen
anslås i tävlingsområdet.

Tidtagning:

Eltidtagning, IC Control Media & Sport

Mat/logi:

För information och beställning av mat samt logi se
www.sm.skelfsborg.com Sista dagen att boka mat är fredagen den
16 juni.

Information:

När det gäller anmälningar hasse.nilsson@svenksimidrott.se och
ytterligare information finns på www.svenskismidrott.se

All övrig information kontakta jonas@skelfsborg.com och
ytterligare information finns på www.sm.skelfsborg.com

Välkommen!

