Inbjudan

Svenska Simförbundet och SK Neptun har nöjet att inbjuda till

Svenska Mastersmästerskapen och Nordic Light i simhopp
Tidpunkt:

21-22 mars 2015. Preliminära tävlingstider är lördag kl. 14-20 och söndag kl. 09.00-14.00.

Plats:

Eriksdalsbadet i Stockholm, Sverige. Tävlingsarenan har fyra 1-meterssviktar, tre 3-meterssviktar och hopptorn med plattformar på 1, 3, 5, 7,5 och 10 meter. I anslutning till simhoppsbassängen finns en landträningslokal.

Träningstider:

Fredag 20 mars kl.16.30 – 19.30
Lördag 21 mars kl. 12.00 – 14.00
Söndag 22 mars kl. 07.30 – 09.00

Tävlingsklasser och
tävlingsserier:

Svenska Mastersmästerkapen är öppen för medlemmar i en förening ansluten till
Svenska simförbundet och som i övrigt är startberättigad enligt regel 304. Tävlingen omfattar
följande åldersklasser:
25-29 år
30-34 år
35-39 år
45-49 år
50-54 år
55-59 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
(femårsintervaller så långt det behövs)

40-44 år
60-64 år
80- år

Tävlingsgrenar är svikthopp 1 meter, svikthopp 3 meter och höga hopp för alla åldersklasser.
FINA:s tävlingsserier för Masters gäller för resp. åldersklass.
För Premasters är åldersklassen 18-24 år. Tävlingsgrenarna är svikthopp 1 meter, svikthopp 3
meter och höga hopp. Tävlingsserien är FINA:s tävlingsserie för Masters i åldersklassen 25-29 år.

Nordic Light:

är en öppen tävling och omfattar åldersklasserna 18-24 år, 25-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59
år, 60-69 år, 70-79 år och 80- med motsvarande tävlingsgrenar och tävlingsserier som i Svenska
Mastersmästerskapen för resp. ålder samt tävlingsklassen Novices.

Novices:

Omfattar åldersklasserna 18-29 år, 30-49 år och 50 år och uppåt. Tävlingsgrenarna är svikthopp
1 meter, svikthopp 3 meter och höga hopp 5 meter. Tävlingsserien omfattar 4 hopp. Fothopp
(hopp nr 100 och 200) får användas. Hoppen som utförs får innehålla max 1,5 volt. Den högsta
svårighetsgraden på ett hopp som utförs får vara 1,7. Ett hopp får upprepas i en annan stilart
men får då svårighetsgraden 1,0.

Domare:

Deltagande klubbar ombeds att i samband med anmälan också ange vilka personer som kan
tjänstgöra som domare.

Logi:

Vi har ett bra erbjudande för att bo på Clarion hotel. Bokning på hotellet görs senast den 20
februari via denna länk http://www.conferencemanager.dk/smmasters. Observera att det är
begränsat antal platser och att de som anmäler sig först har förtur. I priset ingår frukost.
Enkelrum Pris: 650 kr inkl. moms, per person och natt
Dubbelrum 1p Pris: 790 kr inkl. moms, per person och natt
Dubbelrum 2p Pris: 950 kr inkl. moms, för 2 personer och natt
Extrasäng Pris: 250 kr inkl. moms, per person och natt
Betalning görs direkt till hotellet.

Mat:

I samarbete med Clarion erbjuder vi nedanstående matalternativ. Bokning av matbiljetter görs
till kansli@skneptun.se senast den 5 mars 2015 och bokningen görs klubbvis. Efter detta
datum räknas bokningen som definitiv.
20/3 Fredag kväll: Buffé står öppen mellan 19:30-22:00. Biffstroganoff + kaffe med kaka samt
måltidsdryck. 195 kr/st.
21/3 Lördaglunch: Buffé står öppen mellan 12:30-15:00. 145kr/st.
22/3 Söndaglunch: Buffé står öppen 12:30-15:00. 145kr/st.

Anmälan:

Anmälan ska ske till simhopp@skneptun.se senast den 20 februari 2015. I anmälan ska hopparens namn, födelseår och licensnummer samt vilka tävlingsgrenar hopparen avser att delta i
anges. För hoppare från Sverige förutsätts anmälan avse deltagande i både Svenska Mastersmästerskapen och Nordic Light om inget annat anges vid anmälan. För de som tävlar i tävlingsklassen för Novices gäller anmälan endast Nordic Light. Anmälningsavgiften är 200 kr per
start. Anmälningsavgiften ska betalas till SK Neptuns konto, BG 5581-4149 i samband med
anmälan.
För internationella inbetalningar används följande.
Bank: HANDELSBANKEN
BIC/SWIFT: HANDSESS
IBAN: SE68 6000 0000 0006 5916 7182

Kamratfest:

En kamratfest kommer att hållas på Clarion hotell på lördagkvällen tillsammans med simmarna som deltar i Masters-SM i simning. Kostnaden är 495 kr och för det ingår middag och 1st
drinkbiljett (öl och vin) alternativt alkoholfritt alternativ. Det kommer att bjudas på livemusik efter
middagen. Middagen består av en italiensk buffé samt kaffe/te och kaka efter maten. Kamratfesten öppnar 19:00.
Det finns även möjlighet att köpa biljett för eftersläpp för 200 kr. Där ingår också en drinkbiljett
(öl och vin). Eftersläppet startar 21.00.
Alla biljetter köps via beställning till kansli@skneptun.se. Även denna beställning görs klubbvis.

Sista bokningsdag är den 5 mars 2015. Efter datumet räknas bokningen som definitiv. Det finns
begränsat antal platser till både kamratfest och eftersläpp så anmäl er gärna i tid.
Klubben fakturerar i efterskott för bokningar till kamratfest samt eftersläpp.
Hopplistor:

Dive Recorder kommer att användas under tävlingen och hopplistor ska registreras i detta
program. Mer information om detta lämnas i samband med att närmare information skickas ut
efter att anmälningstiden har gått ut.

Information:

Kontakta SK Neptun om ni har frågor om tävlingen via simhopp@skneptun.se alternativt
+46 8 556 966 90 (telefonsvarare). Närmare information med tävlingsprogram kommer att
skickas ut efter att anmälningstiden har gått ut.

Välkomna

