Inbjudan
Latvian Open Swimming Championships 1-3 maj 2015
Mellansvenska simförbundets simkommitté har tillsammans med klubbarna i distriktet tagit fram ett
koncept för gemensamma läger. Konceptet utökas nu genom att erbjuda de simmare som är
kvalificerade till elitläger att delta i en internationell tävling.
Vi inbjuder nu simmare i distriktet som klarat kvaltid till SM/JSM kortbana 2014 eller långbana 2015,
att delta i denna tävling som också är FINA-godkänd som kvaltävling till VM i Kazan 2015.
Kopia på inbjudan från Lettlands Simförbund med grenordning m m bifogas.

Datum:

1-3 maj 2015

Plats:

Riga, Lettland

Resan:

Preliminärt är planen ditresa med flyg torsdagen den 30 april och flyg hem igen
söndagen den 3 maj. Gruppresa bokas av MSSF.

Ledarstab:

Joachim Wiking, ÖSA (huvudansvarig tränare)
Kompletteras med ytterligare tränare/ledare

Anmälan

Föreningarna anmäler kvalificerade simmare till MSSF, som ombesörjer anmälan till
Lettlands Simförbund. P g a planering av resa, boende m m måste vi få in anmälningar
från föreningarna absolut senast fredagen den 15 februari 2015.
Anmälan görs via mail till MSSF:s kansli: kansli.mssf@vstm.rf.se
OBS – anmälan är bindande, eventuell avanmälan måste göras absolut senast det
datum som kommer att anges i den bekräftelse som sänds ut efter att
anmälningstiden gått ut.

Kriterier:

Simmare som klarat kvaltid till SM/JSM kortbana 2014 eller långbana 2015.
Notera dock att för att delta i denna tävling gäller uppnådd tid under perioden
2014-04-21—2015-04-28.

Kostnader:

Varje förening står för sina simmares kostnader, startavgifter – 10 EUR/start, samt resa,
kost och logi. Kostnaderna faktureras ut till föreningarna i efterhand av Mellansvenska
Simförbundet.
Ett resebidrag från MSSF kommer att utgå med 1 000 kr/simmare.

Övrigt:

Tydliga och strikta förhållningsregler kommer att gälla under denna resa, mer
information kring detta kommer att anges i särskilt PM inför tävlingen.

Frågor:

Pia Östling, Simkommittén i Mellansvenska Simförbundet, pia@ssmora.nu alternativt
070-8864979, eller Micke Borlund, MSSF:s kansli, kansli.mssf@vstm.rf.se eller
010-4764835.

