
Svenska Simförbundet och Jönköping Simsällskap

PM till 2021 års Öppna Svenska Mastersmästerskapen (25m)

i Jönköping 3–5 december 2021

Tävlingsplats: Rosenlundsbadet, Elmiavägen 4, Jönköping

Arrangör: Svenska Simförbundet och Jönköping Simsällskap

Tävlingsledare: Pia Yman och Stefan Persson, Svenska Simförbundet

Hemsida: https://www.livetiming.se/index.php?cid=6152

Tävlingstider:

Fredag 24/3 Pass 1 kl 17:00-20:30 insim kl 16:00-17:45

Lördag 25/3 Pass 2 kl 09:00-12:00 Insim kl 07:30-08:40

Lördag 25/3 Pass 3 kl 15:00-19:00 Insim kl 13:30-14:45

Söndag 26/3 Pass 4 kl 10:00-13:00 Insim kl 08:30-09:45

Klassindelning: För klassindelning gäller den ålder simmaren har den 31/12 2021.

Individuell klass

Pre-Masters 20-24 år

A 25-29 år E 45-49 år I 65-69 år M 80-89 år

B 30-34 år F 50-54 år J 70-74 år N 90-94 år

C 35-39 år G 55-59 år K 75-79 år O 95- år

D 40-44 år H 60-64 år L 80-84 år M 85-89

https://www.livetiming.se/index.php?cid=6152


Lagkapp klass

Pre-Masters 80-96 år

(pre-masters simmare får endast delta i pre-master lag)

A 100-119 år D 200-239 år G 320-359 år

B 120-159 år E 240-279 år

C 160-199 år F 280-319 år

Ankomst: Incheckning vid ankomst av en ledare från varje förening vid
informationsdisk på bassängplan. Där får ni information om
strykningrutiner och hämtar ut eventuella förhandsbeställda
matbiljetter.

Avsimning: Sker i hoppbassängen 3 banor.

Avanmälan: OBS! Avanmälan för fredagspasset ska ske i senast klockan 12:00
fredagen den 3 december.
Avanmälan för övriga tävlingspass (pass 2 - 4) ska ske senast 30 minuter
efter att föregående pass har avslutats.
Avanmälan ska göras via webbappen app.livetiming.se.
Inloggningsuppgifter mailas till den adress som angetts vid anmälan
samt finns i klubbkuvertet som hämtas vid ankomsten.
För sent inlämnad avanmälan debiteras med 300 kr per start.
Tom bana räknas som sen strykning. Detta gäller ej vid intyg från
sjukvårdspersonalen Anmälningsavgifter återbetalas ej.

Efteranmälan: Kan göras fram till kl. 12.00, fredagen 3 december. Ingen förhöjd avgift
kommer tas ut.

Entré: Entré är genom Rosenlundsbadets huvudingång samt passage från
Scandic Elmia för både deltagare och publik. Dörren mellan SCANDIC
och badet öppnas kl. 07.15 på lördagen samt 08.15 på söndagen

Försäljning: Cafeteria finns i simhallen. Arena kommer finnas på plats under helgen
och säljer sina produkter i simhallen.



Grenordning: Se nedan.

Heatlistor: Heatlistor kommer att sättas upp i gången mellan sportbassängen och
hoppbassängen. Heatlistor kommer även att finnas i begränsad
omfattning för avhämtning vid medalj/informationsbordet.

Hjälpmedel: Det kommer finnas små pallar tillgängliga som kan användas för att kliva
upp på startpallen. Tveka inte att be funktionären om stöd om ni önskar
det.

Laguppställning: Laguppställningar inlämnade senast 1 timme före start av respektive
tävlingspass. Laguppställningarna registreras via en webbapp i datorn,
mobilen eller läsplatta. Mer information och inloggningsuppgifter finnas
i klubbkuvertet och skickas även ut till den som är ansvarig för anmälan.

Avgift för sen inlämnad laguppställning är 300 kr.

Lagkappssimmare: Namn på lagkappssimmare som inte simmar individuellt ska läggas in i
programmet för laguppställningar. Mejla namnen, licensnummer och
födelseår till tavling@jonkopingss.se

Livetiming: Tävlingen kan följas via LiveTiming där också startlistor, resultat och
övriga handlingar publiceras.

Mat: Middag fredag kväll sreveras som catering i simhallen och kan avhämtas
i Publikentrén på Rosenlundsbadet från kl 19.00 till tävlingens slut.
Lunch  lördag serveras på KFUM som ligger ca 600 m från badet kl
11.30-13.00 . Eventuell kompletterande matbokning kan ske till
tavling@jonkopingss.se senast 30/11. 90 kr per måltid inklusive sallad,
bröd och dricka. Bokning sker till tavling@jonkopingss.se

Kamratmåltid: Kamratmåltiden hålls på lördagskvällen på Scandic Elmia. Middagen
består av en buffé med två olika varmrätter samt kaffe och dessert.

mailto:tavling@jonkopingss.se
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Restaurangen öppnar 19:00 och maten serveras från 19:30. Det finns en
bar i lokalen.

Klubben faktureras i efterskott för bokningar av matbiljetter och kamratmåltider.

Omklädning: Omklädning kan ske i omklädningsrummen i simhallen (medtag hänglås
till skåpen). I det rådande Covid-19 läget uppmanar ni alla som bor på
SCANDIC att i största utsträckning duscha och byta om på rummet.

Parkering: Det finns en stor parkering i anslutning till badet. Avgift alla dagar.

Prisutdelning: Medaljer till placering 1–3. Prisutdelning kommer genomföras med en
grens förskjutning för segrarna i respektive åldersklass. Medaljer för
placering två och tre hämtas vid informationsdisken. Simmare som slår
nordiska, europa- och världsrekord erhåller nyttopriser från SCANDIC
och ARENA.

Glen Christiansens vandringspriser delas ut till bästa prestation, dam
respektive herr, beräknat på högsta ”Masters FINA-poäng”.

Publik: Vaccinationsbevis krävs för all publik vid inpassering till simhallen.
Negativt PCR-test eller snabbtest kommer inte att godtas för
inpassering.

Resultat: Resultat finns via Live Timing. Resultat kommer även anslås i gången
mellan sportbassängen och hoppbassängen.

Ryggsimsstarter: Det kommer att  finnas ryggsimsstegar för starterna.

Seedning: 50- och 100-metersdistanser seedas åldersmässigt var för sig. Olika
åldersklasser får kombineras i samma heat med vardera inbördes
seedning (exempelvis en åldersklass bana 0-4 och en annan bana 5-8).

Distanser 200 m och uppåt seedas efter gemensam tidsseedning oavsett
ålder.

https://www.livetiming.se/results.php?cid=6152


SM-poäng: För placeringar i masterssimning erhålls 7, 5, 4, 3, 2 samt 1 poäng till de
sex bästa placeringarna i varje gren och åldersklass under förutsättning
att minst tre deltagare, som representerar minst två föreningar, startar i
grenen. Vid färre än sex startande fördelas poängen så att sista
simidrottaren får 1 poäng och segrande får 1 poäng mer än 2:an.

För placeringar i lagkapp fördubblas poängen.

Informationsdisk: Informationsdisken finns på bassängplan. Här sker incheckning och
medaljutlämning (medaljerna till placering 2–3) och hit kan ni vända er
med frågor som rör tävlingen.

Medicinsk hjälp En livräddarstation finns på bassängplan under tävlingspassen med
livräddare som är behjälpliga vid behov.

Upplysningar: Kontakta tavling@jonkopingss.se när det gäller frågor angående
anmälningar och frågor gällande tävlingen. Se även kontinuerligt på vår
hemsida, www.jonkopingss.se och på www.svensksimidrott.se samt
frågor besvaras också genom mastersentry@svensksimidrott.se .

Covid information: Vi kommer att följa folkhälsomyndighetens råd som gäller vid
tävlingstillfället. Uppmanar deltagare att hålla sig uppdaterade på
gällande krav, råd och rekommendationer.

Eget ansvar:
- håll avstånd
- tvätta händerna
- stanna hemma från tävlingen vid symptom

Duscha gärna och byt om på hotellrummet. Vaccinbevis krävs för PUBLIK  vid inpassering till
simhallen dvs inte för deltagare, funktionärer eller ledare.

Grenordning för Öppna Masters-SM (25m) i Jönköping 3–5 december 2021
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Pass 1 fredag kl. 18:00 Pass 3 lördag kl. 15:00

Gren 1 400m medley Damer Gren 14 4x50m medley Mix

Gren 2 200m medley Herrar Gren 15 100m frisim Damer

Gren 3 800m frisim Damer Gren 16 100m frisim Herrar

Gren 4 1500m frisim Herrar Gren 17 200m bröstsim Damer

Gren 18 200m bröstsim Herrar

Pass 2 lördag kl. 09:00 Gren 19 100m medley Damer

Gren 5 50m frisim Damer Gren 20 100m medley Herrar

Gren 6 50m frisim Herrar Gren 21 200m fjärilsim Damer

Gren 7 100m bröstsim Damer Gren 22 200m fjärilsim Herrar

Gren 8 100m bröstsim Herrar Gren 23 4x50m frisim Damer

Gren 9 50m ryggsim Damer Gren 24 4x50m frisim Herrar

Gren 10 50m ryggsim Herrar

Gren 11 100m fjärilsim Damer Pass 4 söndag kl. 10:00

Gren 12 100m fjärilsim Herrar Gren 25 400m frisim Damer

Gren 13 4x50m frisim Mix Gren 26 400m frisim Herrar

Gren 27 50m bröstsim Damer

Gren 28 50m bröstsim Herrar

Gren 29 100m ryggsim Damer

Gren 30 100m ryggsim Herrar

Gren 31 50m fjärilsim Damer

Gren 32 50m fjärilsim Herrar

Gren 33 4x50m medley Damer

Gren 34 4x50m medley Herrar


