10 May 2022

Inbjudan till SM, JSM och Masterstävling i Konstsim
Svenska Simförbundet och Täby Synchro har härmed nöjet att inbjuda till Svenska
Junior- och Seniormästerskapen i Konstsim 2022, 11-12 juni i Tibblebadet i Täby.
Tävlingsledare och
Chief recorder:

Tävlingsledare: Mats Stellwall
Chief recorder: Anders Marklund & Thomas Röhss

Deltagande:

Tävlingen är öppen för tävlande i Masters, Seniorer och Juniorer

Omfattning:

JSM (13-19 år): separata tävlingar i Tekniskt 100% (en medalj i respektive gren) och
Fritt 100% (en medalj i respektive gren)
SM (15 år och äldre): separata tävlingar i Tekniskt 100% (en medalj i respektive gren)
och Fritt 100% (en medalj i respektive gren)
Masters (20 år och äldre): egen tävlingsgren (utan SM-status) med separata tävlingar
i Tekniskt 100% (en medalj i respektive gren) och Fritt 100% (en medalj i respektive
gren). OBS! Ställer man upp i Masters kan man inte ställa upp i samma gren som
Senior-simmare.
JSM + SM (åldersgräns enligt ovan): Fritt program simmas tillsammans. Juniorer kan
då tävla i JSM+SM samtidigt med enbart en simning. Finns minst en senior med i
par/lag kan de enbart tävla i SM-tävlingen.
JSM + SM (mixad ålderkategori): Fri kombination simmas tillsammans.
De som enbart har juniorer (13-19 år) simmar i både JSM och SM med enbart en
simning. De som har minst en senior (över 19 år) med i laget simmar enbart i SM.

Genomförande:

Tävlingen genomförs enligt gällande FINA Handbook (2017–2021) och Svenska
Simförbundets tävlingsbestämmelser.
Direktfinal i samtliga grenar.

Kvalificeringsregler: Junior – fria resp. tekniska musikprogram: solo/par 57 och lag 55
Senior - fria resp. tekniska musikprogram: solo/par 57 och lag 55
Fri kombination: 55
Masters – inga kvalgränser
Anmälan:

Preliminär anmälan 13 maj. Slutgiltig anmälan senast 27 maj.
Anmälan görs i specifik anmälningsblankett som skickas till: tavling@tabysynchro.se
Slutlig anmälan ska innehålla uppgift om födelseår, tävlingslicensnummer och
klass för deltagare samt namn och email för lagledare och tränare.

Anmälningsavgift:

Anmälningsavgift per anmäld deltagare 350 kr, faktureras av Täby Synchro.
Domaravgift per deltagande klubb 3500 kr, faktureras av Simförbundet.

Insim:

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

Program:

Preliminärt program bifogas. Slutgiltigt program meddelas efter
anmälningstidens utgång. Obs att både dag och tid för de olika grenarna kan
komma att ändras!

Lunch:

Möjlighet att förbeställa lunch erbjuds för lördag och söndag 11-12 juni.
Pris: 110 kr/lunch. Önskemål om lunch meddelas i samband med preliminär anmälan
och slutlig anmälan. Använd bifogat beställningsformulär.

Logi:

Scandic Hotell finns i Roslags Näsby, ca 15 minuters promenad från simhallen. Ingen
förbokning görs av arrangören, men Scandic har avtal med Simförbundet.

Musik:

Musikfiler i MP3-format av god kvalitet ska användas. Andra format godtas inte.
Samtliga musikfiler måste märkas med gren, klubb och namn, ex ”sen solo tek taby
anna andersson”. Musikfiler skickas senast 27 maj till: tavling@tabysynchro.se
Medtag också en kopia på musikfilen till tävlingen.

Startlistor:

Lottas av Chief Recorder senast 10 juni. Delas via Google Drive

Resultat:

Delas via Google Drive samt anslås på Svenska Simförbundets hemsida

Preliminärt program (Obs att både dag och tid kan ändras!)
Fredag 10 juni
19.00-21.00 Insim, eventuellt till musik
Lördag 11 juni
07:30
Insim
08:00
Insim utan musik
08:00
Domar och lagledarmöte
10:00
Tekniskt solo junior/senior/masters
Tekniskt par junior/senior/masters
Tekniskt lag junior/senior/masters
14:00
Fritt solo junior/senior/masters
Fritt par masters
Kombinationslag
Ca 18.00
Tävlingsdagen avslutas
Söndag 12 juni
07:30
Dörrarna öppnas
08:00
Insim utan musik
08:30
Domar och lagledarmöte
10:00
Fritt par junior/senior/masters
Fritt lag junior/senior/masters
Ca 14:00
Tävlingen avslutas

VÄLKOMNA!

