
 

 

Tävlings-PM 
Masters-SM 2010 i Växjö 

 

 

Tävlingstider:  Fredag, pass 1: start 17.00  Insim: 15.30 
 Lördag, pass 2: start 08.30* Insim: 07.30 
 Lördag, pass 3: start 15.00  Insim: 14.00 
 Söndag, pass 4: start 09.00* Insim: 08.00 
 

 *Observera ändrade starttider! 

  
Avanmälningar: Skriftlig avanmälan ska ske till Växjö SS kansli på 

mattias@vaxjosimsallskap.com eller per telefon 0470 – 466 50 
 t.o.m. fredagen den 19 mars innan kl. 12.00. Därefter ska alla 

strykningar lämnas in till tävlingsbyrån senastet 30 minuter efter 
slutpunkten för föregående tävlingspass.  

 Vid för sent inlämnad avanmälan uttages en avgift på 300 kr per 
individuell start och 400 kr per lagstart. Vid startförbud av 
tävlingsläkare uttages ingen straffavgift. 

 

Avsimning: Sker i multibassängen 
 
Buss från kamratfest: 20kr/person. 
 Max 50 personer/buss 
 Biljetter kan köpas i tävlingsbyrån.   
 Turen körs som en slinga: 
 Quality – Stationen - Elite Stadshotellet –  

 Best Western Hotel Royal Corner - Hotel Carisma - Scandic Hotel  
 - Evedals Vandrarhem 

 
Cafeteria: Finns i badet 
 

Efteranmälning: Är tillåten fram tills den 12 mars mot dubbel avgift 
 

Entré: Gratis för all publik  

 

Extra lopp: Kommer ej att genomföras 

 

Försäljning: Försäljning av simartiklar kommer att ske 
 

Grenordning: Se hemsidan 
 
Heatlistor: Varje klubb kan hämta en heatlista i klubbfacken vid tävlingsbyrån 
 

Invigning: Invigning äger rum lördagen den 20 mars kl. 08.15 

 

Kamratfest: Vi tar emot anmälan till kamratfesten fram till start av tävlingen på 
fredag eftermiddag. Garderob: 10kr/person 



 

Klubbfack: Finns vid tävlingsbyrån 
 

Laguppställningar: Skall lämnas till tävlingsbyrån  senast 30 minuter  
 efter slutet av föregående tävlingspass . 
 

Mat: Fredag middag på simhallen, samt lunch på lördag och söndag på 
Östregårdsskolan. Vägbeskrivning erhålls i tävlingsbyrån. 
För att boka matbiljetter kontakta kansliet på  
telefon 0470 – 466 50, eller via mail: mattias@vaxjosimsallskap.com 

 Ändringar skall vara kansliet tillhanda senast 12 mars 
  
Medaljer/Priser: Medaljer till placering 1- 3. 
 Svenska Simförbundets mästerskapstecken  delas ut till segrare  

eller bästa deltagare representerande svensk förening i gren med 
minst två  deltagare från svensk förening. I klass 70-74 och äldre  
delas  mästerskapstecken ut till alla segrarna även om man är ensam 
i klassen. I övriga klasser där man simmar ensam, erhåller man 
mästerskapstecknet under förutsättning att uppnådd tid inte är 
sämre än 5 % över det svenska rekordet. Stipulationstider finns på 
hemsidan. 
 
Anns och Glens vandringspokaler delas ut till bästa prestation,  

 dam respektive herre, beräknad på högsta ”MASTERS FINA-poäng”. 
 

Omklädning: Deltagare kommer att erhålla nyckelband till skåp i 
omklädningsrummen. OBS! Om nyckelbanden ej lämnas tillbaka efter 
tävlingen debiteras 300 kr. Ledare från varje klubb erhåller 
nyckelbanden i tävlingsbyrån. 

 

Parkering: Gratis vid simhallen 
   

Prisutdelning: Mästerskapsmedaljerna och övriga Guldmedaljer delas ut i simhallen 
på prispallen. Se till att vara på plats för det blir tajt om tid. 

 Silver och Brons medaljerna fås i SM-byrån så fort resultat anslagits. 
  Gren: 1-2  Fredag efter gren 2 
  Gren: 3-4 Lördag före pass 2 

  Gren: 5-8 Lördag efter gren 8 
  Gren: 9-12 Lördag efter gren 12 
  Gren: 13 Lördag efter gren 14 
  Gren: 14-16 Lördag efter gren 16 

  Gren: 17-20 Lördag efter gren 20 
  Gren: 21-22    Söndag före pass 4 

  Gren: 23-26  Söndag efter gren 26 
  Gren: 27-30 Söndag efter gren 30 

  Gren: 31-32 Söndag efter gren 32  
 Utdelning av Ann och Glens vandringspokaler efter gren 32 
 

Viktigt att alla är på plats vid prisutdelningen så det går smidigt och 

snabbt. 

 

SM-poäng: Räknas enligt regelboken 310 ”för placeringar i SM i Masters” erhålls 
7, 5 samt 3 poäng till de tre bästa placeringarna i varje gren och 



 

åldersklass under förutsättning att minst tre deltagare, som 
representera minst två föreningar, startat i grenen. För placeringar i 
lagsimning fördubblas ovanstående poäng. Lagpoäng erhålls endast i 
gren med minst två startande lag från minst två föreningar. 

 

Tekniskt möte: 16.30 fredag den 19 mars för samtliga funktionärer 
 

Tävlingsledare: Bertil Ek 
 

Tävlingstelefon: 0708 – 51 95 91   

 

Tävlingsbyrån: Finns vid entrén i simhallen. Här hämtar ni matbiljetter,  
 nyckelbanden och biljetter till kamratfesten. 
 

Vid rekord: Efter målgång vid rekord, är det simmarens ansvar att direkt infinna  
 sig hos tävlingens dräktkontrollanter. Ifall de inte kan verifiera att den  
 använda dräkten finns med på FINAs lista, kommer rekordet inte att  
 godkännas. Det är därför viktigt att det framgår på dräkten vilken  
 modell det är. Vissa godkända dräkter har en märkning som visar att  
 de är godkända av FINA. 
 
Deltagande föreningar: ANDERSTORP 

BLÅ SIM & HOPP   
BOLLNÄS SS   
DANDERYD   
ELFSBORG   
ESKILSTUNA   
FALUN   
Gustavsbergs SS  
GÖTEBORG   
HELLAS   
HS   
HULTSFRED   
IKSU   
JÄRFÄLLA S   
JÖNKÖPING   
KARLSHAMN   
KARLSKOGA SF   
KARLSTAD   
KIPSALA     
KSLS   
KUNGSBACKA   
KUNGÄLV   
LASS   
LIDINGÖ SK   
LULEÅ SS   
MARIESTAD   
MARKARYD   
MASS   
MKK   
NAUTILUS   
NJURUNDA   

POLISEN   
POSEIDON   
S 77  Stenungsund  
SALTSJÖB   
SANDVIKEN   
SIM ENGELH   
SK HAJEN   
SK LAXEN   
SK NEPTUN   
SK RAN   
SK TRITON   
SKK   
SKURU IK   
SOLLEFTEÅ   
SPÅRVÄGEN   
SS STIMMET   
SS04   
SSH  
SÖDERTÄLJE   
SÖDERTÖRN   
TROLLHÄTTAN   
TUREBERG   
TÄBY SIM   
UPSALA S   
VARBERG   
VÄSBY SS   
VÄSTERÅS   
VÄXJÖ SS   
YSTADS SS   
ÄLMHULT   
ÖSA     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


