
  

  

 

 

 

INBJUDAN 

Svenska Simförbundet och Eskilstuna Simklubb  

har nöjet att bjuda in till 2017 års  

Öppna Svenska Mastersmästerskapen (25m)  

i Eskilstuna 24-26/3 2017 
 

 

Tävlingsplats: Munktellbadet, Holger Lindmarks Plats 4, Eskilstuna 

 

Arrangör: Svenska Simförbundet och Eskilstuna Simklubb 

 

Tävlingsdatum: 24-26 mars 2017 

 

Hemsida: Via www.eskilstunasimklubb.se, klicka på logga för Masters-SM 2017 

   

Kontaktperson: All kommunikation i anmälningsförfarandet ska gå genom en ansvarig 

föreningsrepresentant. Individuella anmälningar godtas inte. I samband 

med anmälan ska dessutom en person anges som ansvarig förenings-

ledare på plats under tävlingsdagarna. Se rubriken ”Anmäl 

Kontaktperson” på hemsidan. 

 

Tävlingstider: Fredag 24/3 Pass 1 kl 18:00 Insim kl 16:00-17:45

 Lördag 25/3 Pass 2 kl 09:00 Insim kl 07:30-08:45

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

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

 
Klassindelning:  För klassindelning gäller den ålder simmaren har den 31/12 2017.  

 

 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 oä  

 D 40-44 år  H 60-64 år   L 80-84 år  

 

 Lagkapp klass  

 Pre-Masters 80-96 år  

 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  
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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 5-9). 

Distanser 200 m och uppåt seedas efter gemensam tidsseedning oavsett 

ålder. Vid många anmälningar på 800 och 1500 m kan det bli aktuellt att 

tillämpa internationell praxis att simma två simmare per bana. 

 

Tidsseedning:   Vid mycket stort deltagarantal kan, efter godkännande av SSF:s 

mastersgrupp, tidsseedning komma att tillämpas även på kortare 

distanser än 200m. Detta meddelas i så fall i tävlings-PM.  

 

Anmälan:   Anmälan görs antingen via Octo anmälan eller genom att maila en AN-

fil till esk.tavling@sormland.rf.se och senast torsdagen den 9 mars.  

 Anmälan per AN-fil ska innehåll anmälningstider på alla sträckor från 

2015 eller senare, enligt ”två-årsregeln”. Alla svenska deltagare ska ha 

licensnummer i Octo:s databas.  

 

 Anmälningar utan anmälningstider tas ej emot.  

 Svenska simmare utan licensnummer äger ej rätt att starta.  

 

Anmälningsavgift:  70 kr per individuell start och 100 kr per lagstart. Anmälningsavgiften 

faktureras klubbvis i samband med genomförandet av arrangemanget.  

 

Efteranmälan:  Kan göras fram till klockan 12.00 fredagen den 17 mars.  Avgiften är  

 300 kr per efteranmäld start.  

 

Avanmälan:   Avanmälan för fredagens tävlingspass ska ske senast klockan 12:00 

fredagen den 24 mars och görs enklast till esk.tavling@sormland.rf.se.  

 Avanmälan för övriga tävlingspass ska ske i tävlingsbyrån senast 30 

minuter efter att föregående pass har avslutats. För sent inlämnad 

avanmälan debiteras med 300 kr per start. Tom bana räknas som sen 

strykning. Detta gäller ej vid läkarintyg av tävlingsläkare. 

Anmälningsavgifter återbetalas ej. 

 

Fakturering:   Startavgifter, beställd mat och kamratfestbiljetter faktureras av 

Eskilstuna Simklubb klubbvis och i samband med genomförandet av 

arrangemanget. Logi betalas till hotellet.  

 

Laguppställningar: Laguppställningar ska vara inlämnade senast 1 timme före start av 

respektive pass. Laguppställningarna rapporteras in via en webbapp i 

datorn, mobilen eller läsplatta. Mer information och inloggnings-

uppgifter kommer att skickas ut samt finnas i respektive klubbfack. 

 

 Avgiften för försent inlämnad laguppställning är 300 kr per lag. 

mailto:esk.tavling@sormland.rf.se
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Tävlingsläkare:  Vårdpersonal kommer att finnas på plats under tävlingsdagarna, som 

bemannas av kunnig sjukvårdspersonal.  

 

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 sim-

idrottaren får 1 poäng och segrande får 1 poäng mer än 2:an.  

 

 För placeringar i lagsimning fördubblas poängen. Lagpoäng erhålls 

endast i gren med minst två startande lag från minst två föreningar. 

 

Medaljer/priser:  Medaljer till placering 1-3.  

Ann och Glens vandringspokaler delas ut till bästa prestation,  

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

 

PM:   PM kommer att läggas ut på hemsidan ca 3 veckor innan 

arrangemangets start.  

 

Invigning:  En kort invigning kommer att hållas på lördagen den 25 mars vid 08.45. 

 

Logi:   Vi erbjuder bra boende på Elite Stadshotellet, Nordic Choice (Clarion, 

Comfort och Clarion Collection) och Vilsta Sporthotell.  

 

 Bokning och betalning görs direkt till hotellet. 

 Priser, bokningskod och mer info finns på vår hemsida.  

 

Mat:  Vi erbjuder middag på fredag samt lunch lördag och söndag som 

 serveras på Restaurang Nordstiernan som ligger nära Munktellbadet.  

 

 90 kr per måltid inklusive salladsbuffé, bröd och dricka.  

Mat bokas via formulär på hemsidan. Även denna beställning görs 

klubbvis. Sista dag för bokning är torsdagen den 9 mars. Efter datumet 

räknas bokningen som definitiv. Klubben faktureras i efterskott för 

bokningar av matbiljetter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 
 

 

Kamratfest:   En kamratfest kommer att genomföras lördagen den 25 mars på Elite 

Stadshotellet, som ligger centralt i Eskilstuna. Kostnaden är 450 kr,  

  2-rättersmiddag med 1st drinkbiljett (öl, vin eller alkoholfritt) ingår. 

Kamratfesten öppnar 19:00 och maten serveras från 20:00. Det finns en 

bar i lokalen och vi kommer ha liveunderhållning efter middagen. 

 

Biljetter köps via formulär på hemsidan. Även denna beställning görs 

klubbvis. Sista dagen för bokning är torsdagen den 9 mars. Efter 

datumet räknas bokningen som definitiv. Antalet platser är begränsade 

så anmäl er i tid.  

 

 Klubben faktureras i efterskott för bokningar till kamratfesten.  

 

Upplysningar: Anmälningar/OCTO Övrigt 

 Sven-Åke Gustafsson, tävlingssekreterare Christoffer Andersson, ESK kansli 

 0705-11 67 92 0704-78 09 06 

 esk.tavling@sormland.rf.se esk@sormland.rf.se  

 www.livetiming.se  www.eskilstunasimklubb.se 

 

 

 

 

 

 

Varmt välkomna till Masters-SM i kortbana 2017. 
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Grenordning för Öppna Masters-SM (25m) i Eskilstuna 24-26/3 2017 
 

Pass 1 fredag kl 18:00  Gren 1 400m medley  Damer 

Gren 2 200m medley   Herrar 

Gren 3 800m frisim  Damer 

Gren 4 1500m frisim  Herrar 

 

Pass 2 lördag kl 09:00 Gren 5 50m frisim  Damer 

Gren 6 50m frisim   Herrar 

Gren 7 100m bröstsim Damer 

Gren 8 100m bröstsim Herrar 

Gren 9 50m ryggsim   Damer 

Gren 10 50m ryggsim  Herrar 

Gren 11 100m fjärilsim Damer 

Gren 12 100m fjärilsim Herrar 

Gren 13 4x50m frisim  Mix 

 

Pass 3 lördag kl 15:00 Gren 14 4x50m medley Mix 

Gren 15 100m frisim  Damer 

Gren 16 100m frisim  Herrar 

Gren 17 200m bröstsim Damer 

Gren 18 200m bröstsim Herrar 

Gren 19 100m medley  Damer 

Gren 20 100m medley  Herrar 

Gren 21 200m fjärilsim Damer 

Gren 22 200m fjärilsim Herrar 

Gren 23 4x50m frisim  Damer 

Gren 24 4x50m frisim  Herrar 

 

Pass 4 söndag kl 10:00 Gren 25 400m frisim  Damer 

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 


