22 februari 2022

Inbjudan JSM 2022
Svenska Simförbundet och Jönköpings Simsällskap har nöjet att inbjuda till JSM i simhopp som arrangeras
18-20 mars 2022.
Plats: Tävlingen arrangeras på Rosenlundsbadet i Jönköping.
Program:
Fredagen 18/3
13.30 Flickor Höga hopp
Pojkar Höga hopp
16.30 Flickor Höga hopp
Pojkar Höga hopp
Synchro 3m flickor
Synchro 3m pojkar
Lördagen 19/3
09.00 Svikthopp 1m pojkar
Svikthopp 3m flickor
14.30 Svikthopp 1m pojkar
Svikthopp 3m flickor
Paus 30 minuter
Synchro JSM höga flickor
Synchro JSM höga pojkar
Söndagen 20/3
09.00 Svikthopp 1m flickor
Svikthopp 3m pojkar
13.30 Svikthopp 1m flickor
Svikthopp 3m pojkar
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Träningstider:
Torsdag 30/1
Fredag 31/1
Lördag 1/2
Söndag 2/2

16.00-20.00
07.00-13.25
07.30-08.55 och i lunchpaus
07.30-08.55 och i lunchpaus

Tävlingsserier:

FINA:s A-serier i samtliga grenar samt FINA´s serie för A/B i synchro 3m och höga
hopp.
I försöken görs full serie. De som går till final gör endast de valfria hoppen, och
poängen på de obligatoriska tas med från försöken.
I Synchro tävlingarna är det endast final.
Antalet finalister/gren (max 12) bestäms efter anmälningstiden utgång.

Anmälan:

Sista anmälningsdag är torsdag den 3 mars 2022
Anmälan skickas till: mats.wiktorsson@jonkopingss.se
Uppge även vilka ledare och domare som medföljer!

Tävlingslicens:

I anmälan ska anges hopparnas namn och tävlingslicensnummer

Anmälningsavgift:

150:-/start (individuellt och synchro). Faktureras via e-post.

Efteranmälan:

Efteranmälningstiden utgår onsdagen den 16 mars 2022 kl. 12.00.
300:-/start som faktureras via epost.

Avanmälan:

Återtagande av anmälan kan ske enligt regel 305 i SSF:s tävlingsbestämmelser.

Hopplistor:

Hopplistor för samtliga grenar ska skrivas in på diverecorder gärna redan den 15
mars kl. 18.00 för att underlätta för tävlingledningen.
Enligt reglerna ska alla hopplistor lämnas in senast kl 18.00 dag före tävling.

PM:

PM, startlista mm. Utsändes snarast efter anmälningstidens utgång.

Mat:

Luncher för fredag, lördag och söndag
Samt middag torsdag, fredag lördag kan bokas via Jönköpings Simsällskap
(mats.wiktorsson@jonkopingss.se) för
95:-/måltid och person. Meddela i samband med anmälan antal och dagar. Meddela
även eventuell specialkost! Beställda måltider faktureras via e-post.

Logi:

Respektive deltagande förening kan boka Scandic Hotel som ligger i anslutning till
Rosenlundsbadet, vid bokning ange koden: JSM i Simhopp 180322
För garanterad plats på Scandic måste bokning göras senast 17/2
Man kan även boka stuga på Villa Björkhagen Camping, denna bokning görs till
mats.wiktorsson@jonkopingss.se

Upplysningar:

mats.wiktorsson@jonkopingss.se
Skriv gärna i rubriken på mailet JSM 2022 så jag inte missar några mail

Med vänliga hälsningar
Svenska Simförbundet

Jönköpings Simsällskap

