Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm
svensksimidrott.se

Inbjudan till:
Riksmästerskapen i Konstsim 2020

Svenska Simförbundet och Örebro SA har härmed nöjet att inbjuda till
Riksmästerskapen i Konstsim 2020, 28-29 november i Gustavsviksbadet i Örebro
Deltagande:

Tävlingen är öppen för tävlande i Masters, Seniorer, Juniorer,
åldersgrupp B (13-15 år) och åldersgrupp C (12 år och yngre).

Omfattning:

RM:
Masters: Tekniska program i solo, par och lag.
Seniorer: Tekniska program i solo, par, mixed par och lag.
Juniorer: Tekniska program i solo, par, mixed par och lag.
Åldersgrupp B och C: Tre av de gällande figurgrupperna för respektive
åldersgrupp enligt FINA 2017-2021. Varje simmare genomför totalt 6 figurer
(obligatoriska figurer samt två lottade grupper).
Tävlingscupen Isbjörnen:
De tre bästa poängresultaten från respektive klubb från alla
deltävlingarna i RM.

Genomförande:

Tävlingen genomförs enligt gällande FINA Handbook (2017-2021) och Svenska
Simförbundets tävlingsbestämmelser.

Corona info:

Tävlingen kommer enbart genomföras så länge gällande restriktioner kan
efterlevas. Vi kommer eftersträva att hålla antalet deltagare vid bassängen
begränsat till enbart de som för tillfället tävlar. Mer information om detta
kommer i det PM som utskickas strax efter sista anmälningsdagen.

Kval USM/JSM/SM:

Resultaten för åldersgrupperna B och C, beräknade på den obligatoriska
och den första lottade figurgruppen, räknas som kvalresultat till USM.
Resultaten på Juniorprogrammen räknas som kvalresultat till JSM/SM.
Resultaten på Seniorprogrammen räknas som kvalresultat till SM.

Anmälan:

Tacksam för preliminär anmälan senast den 23 oktober.
Slutlig anmälan senast den 13 november 2020. Slutlig anmälan ska innehålla
uppgift om födelseår, tävlingslicensnumret och klass för deltagare samt namn
och email för lagledare.
Anmälningsavgiften är 200 kr per start.
Försimmare: De två först anmälda försimmarna i varje åldersklass slipper
anmälningsavgiften.
Anmälan skickas till konstsim@osasim.se, använd gärna bifogat anm.formulär.

Prisutdelning:

Sker efter tävlingsdagens slut lördag och söndag för de då genomförda
grenarna. Direktfinal i samtliga klasser.
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Resultat:

Anslås på Svenska Simförbundets hemsida.

Domare:

SSF kallar domare till RM, samt står för deras kostnader. Deltagande
klubbar betalar 3 500 kronor oavsett antal deltagare.
Domarmöten hålls i konferensrummet på övre våningen.

Insim:

Insim till musik i mån av tid, meddelas efter anmälningstidens utgång.

Program:

Preliminärt program bifogas. Slutgiltigt program meddelas efter
anmälningstidens utgång. Ev. önskemål pga. resor ska meddelas i
samband med preliminär anmälan.

Lunch:

Lunch på söndagen kan erbjudas om det önskas, kostnad 100:-.
Ange detta i samband med anmälan isåfall.

Logi:

Ingen logi är förbokad, inom promenadavstånd finns Good Morning Örebro
samt Gustavsviks Camping & Stugby..

Musik:

Musikfiler skickas senast 6 november 2020 till ronnie@speychal.se
OBS! Medtag även egen kopia av musikfilen till tävlingen på en usb-sticka.

Tävlingsledare:

Christer Sjöqvist

Preliminärt program
Observera att både tider och ordning är preliminär och kan ändras efter att anmälningarna inkommit!
Lördag 28 november:
16.00 - 20.00

Söndag 29 november:
08.00 – 16.00

Fritt insim, ev insim till musik
Domar- och lagledarmöte
Tekniska solon, par, mixed par, lag för Seniorer och Masters
Prisutdelning
Fritt insim
Domar- och lagledarmöte
Tekniska solon, par, mixed par, lag för Juniorer
Figursimning på 4 paneler: C-figurer
Figursimning på 4 paneler: B-figurer
(antal paneler kan ändras beroende på antal simmare/domare)
Prisutdelning
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