Skånes simförbund i samarbete med Ystad simsällskap, Österlen Sim och
Kiviks Simklubb inbjuder er till DM/JDM i Simrishamn
den 2–3 juni 2018!
TÄVLINGSPLATS

Tobisviksbadet, Simrishamn
50m x 8 banor, helautomatisk eltidtagning
Tävlingen kommer att finnas på livetiming.se

TÄVLINGSTIDER

lördag
söndag

LEDARMÖTE

insim 09:00 – start 10:00
insim 15:00 – start 16:00
insim 09:00 – start 10:00
insim 15:00 – start 16:00

lördag kl. 09:10. Plats meddelas senare. En tränare/ledare per
klubb skall närvara på ledarmötet.
Tävlingsledare: Stefan Persson
Mobiltelefon: 0722 – 09 67 66 alt. mail:
stiffe1967.sp@gmail.com
Vid frågor rörande anmälningar kontakta kansliet på
kansliet@skanesim.se alt. 0708 – 97 87 91
För övriga upplysningar kontakta Ystad SS, kansli@ystadsim.se
alt. 0411 - 72710

KVALTIDER

Beslutas av Skånes simförbund. Kvaltider gäller framöver. Är en
simmare kvalad i minst en gren får anmälan ske i flera grenar
även om aktuell kvaltid ej har uppnåtts. Denna typ av utfyllnad
kommer att ske upp till fem heat i varje gren. Finns det fler
kvalade simmare i en gren öppnar detta upp för att fler än fem
heat simmas. Samtliga klubbar inom distriktet kan anmäla ett lag
per klubb utan att ha klarat av kvalgränsen. För aktuella
kvaltider, se skanesim.se

KVALPERIOD

Kvaltiden skall ha varit uppnådd under föregående år, fram till
14 dagar före första tävlingsdag, dvs. 2017-01-01 – 2018-05-19

TÄVLINGSGRENAR

Se grenordning i bilaga.

ANMÄLAN

Anmälan görs via OCTO (registrerad som DM/JDM 2018
Skåne/Blekinge) senast 14 dagar före första tävlingsdag (201805-19)
Parasimmare anmäler sig direkt till förbundet via
kansliet@skanesim.se

Vid anmälan uppge licensnr hos SSF, gren samt anmälningstid
som skall vara gjord inom kvalperioden och under kvaltid samt
vilken tävling tiden gjordes om tiden inte finns i OCTO och varit
sanktionerad av parasportförbundet.
EFTERANMÄLAN

Kan göras t.o.m. kl. 12:00 tre dagar före första tävlingsdag. En
extra avgift på 100 SEK tas ut. Efteranmälan kan endast ske med
kvalad simmare i aktuell gren efteranmälan avser.

STRYKNINGAR

Skall göras senast kl. 20:00 kvällen före första tävlingsdag.
Därefter senast 30 minuter efter avslutat pass. Srykningar
inlämnas via appen GrodanSync, inloggningsuppgifter och
information mailas ut till deltagande föreningar innan tävlingen.
Sen strykning eller DNS debiteras med 100 SEK/start

LAGKAPPER

Uppställningar skall vara inlämnade senast 60 minuter innan
tävlingsstart. Ändring av lag får därefter inte ske. Uppställningar
inlämnas via appen GrodanSync.

STARTAVGIFT

60 SEK/ ind. start & 80 SEK/lagkapp. Faktureras av arrangören i
efterhand.

STARTLISTA

Publiceras senast 10 dagar före första tävlingsdag. Startlistan
kommer att finnas på livetiming samt mailas ut till deltagande
föreningar.

SEEDNING

Alla tider gjorda i 50 m-bassäng går före alla tider gjorda i 25 mbassäng som i sin tur går före alla tider gjorda i yardbassäng.

EXTRALOPP

Är upp till arrangören att avgöra. En avgift på 100 SEK per
deltagare och lopp får uttagas. Max 1 heat för damer och 1 heat
för herrar i samband med förmiddagens tävlingar. Anmälan till
sekretariatet senast 1 timme före start.

PRISER

De 3 främsta i varje gren erhåller pris. Prisutdelning sker med två
grenars förskjutning. Placering av prisceremonin annan än vad
som anges kan komma att ändras i samråd med tävlingsledaren.

ÖVR. INFORMATION Bitr. Tävlingsledare
Starter
Starter
FUNKTIONÄRER

Max Andersson
Helena Waldo
Lillian Johansson

Vi vill uppmana alla klubbar att anmäla 1 st / funktionär / klubb
och detta ska anmälas till Ystad SS kansli

GRENORDNING DM/JDM
Pass 1 (start 10:00)

Pass 2 (start 16:00)

1. 100m frisim damer
2. 200m frisim herrar
3. 50m bröstsim damer
4. 100m bröstsim herrar
5. 400m medley damer
6. 100m fjäril herrar
7. 100m ryggsim damer
8. 50m ryggsim herrar
9. 800m frisim damer
10.4x200m frisim herrar

11. 200m fjärilsim damer
12. 200m medley herrar
13. 400m frisim damer
14. 50m frisim herrar
15. 200m bröstsim damer
16. 800m frisim herrar
17. 50m fjärilsim damer
18. 200m ryggsim herrar
19. 4x100m frisim damer
20. 4x100m frisim herrar

Pass 3 (start 10:00)

Pass 4 (start 16:00)

21. 100m frisim herrar
22. 200m frisim damer
23. 50m bröstsim herrar
24. 100m bröstsim damer
25. 400m medley herrar
26. 100m fjärilsim damer
27. 100m ryggsim herrar
28. 50m ryggsim damer
29. 1500m frisim herrar
30. 4x200m frisim damer

31. 200m fjärilsim herrar
32. 200m medley damer
33. 400m frisim herrar
34. 50m frisim damer
35. 200m bröstsim herrar
36. 1500m frisim damer
37. 50m fjärilsim herrar
38. 200m ryggsim damer
39. 4x100m medley herrar
40. 4x100m medley damer

