Jönköpings simsällskap inbjuder till

Lördagen den 6 april 2019, Rosenlundsbadet, Jönköping

Omfattning:

Tävling i figurer klass B, C, tekniska samt fria musikprogram Jun, B, C
Tävlingen i klass C och B kommer vara öppen för äldre deltagare.

Genomförande

Enligt FINAs regler 2017-2020. Samt Svenska undantagsregler

Anmälan

Skickas till madde.huljon@gmail.com senast den 25 mars.
Namn, ålder, klass, gren och licensnr.
Ange även Domare samt lagledare och kontaktperson.
För upp till 6 aktiva, 1domare, 10 aktiva 2domare. Fler än 15 aktiva
3domare. Vi uppskattar att man har med sig så många domare man har
möjlighet att skicka för att få en så bra bedömning som möjligt. Samt att
tävlingen inte drar ut så på tiden.

Deltagaravgift

100 kr per startande faktureras deltagande klubbar.

Lottning av
figurer

Figurerna lottas onsdag den 3/4 kl 17.00. Information om vilka figurer som
lottats mailas till deltagande klubbars resp kontaktperson

Musik

Mailas till madde.huljon@gmail.com i samband med anmälan
Antingen bifogat i mailen eller med googledrive eller till dropbox

Prel program

08.05 Insläpp (på sidan)
08.30 – 09.40 Insim utan musik
09.45 - 12.30 Figurtävling
13.30 - 17.00 Musik
Tidschemat kan ändras beroende på antal anmälda. Ett tydligare program
kommer efter anmälans slut.

Domar och
lagledarmöte

Möte för domare & lagledare hålls kl.8.45 i anslutning till bassängen,
återkommer ang exakt plats i samband med figurlottningen.

Mat

För er som vill köpa mat rekommenderar vi att beställa via oss då det kan
vara stort tryck på Badets Café
tavling@jonkopingss.se skriv i rubrik vilken tävling det gäller.

Logi

Har ni behov av logi kontakta gärna tavling@jonkopingss.se skriv vilken
tävling det gäller. Vi kan ev ordna allt från hotell, stugor eller skolsal

Övrig
information

Hänglås till skåpen.
På morgonen är inte huvudentrén öppen utan ingång sker via långsidan.
Efter Jönköpings SS kanslis dörr
Vi vill att alla lagledare är uppmärksamma på att hålla snyggt efter sig
och hantera gelatin varsamt!

Välkomna till Jönköping
Christin Berglund
Klubbchef Jönköpings Simsällskap

Madeleine Jonasson
Chefstränare Konstsim

