
 

 

    

PM 
Svenska Simförbundet och S77 Stenungsund hälsar välkomna till  

2020 års Öppna Masters-SM (25m) den 20-22 mars 

 

Tävlingsplats:  Stenungsund Arena, Nösnäsvägen 2, Stenungsund, 8 banor eltidtagning.         
OBS! Det är nötförbud i hela arenan.  

 

Arrangör:   Svenska Simförbundet och S77 Stenungsund  

 

Tävlingsledare:  Tom Sandgren 

 

Hemsida:  Via www.masterssm2020.se hemsida, eller www.s77.se och klicka                                     
på logga för masters SM 

 

Coronaviruset: 10 mars 2020. Läget just nu innebär att det är viktigt att alla med symtom på 

luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som 

riskerar att sprida smitta. men var extra uppmärksamma om du känner dig sjuk, så 

ber vi er stanna hemma, vi följer utvecklingen framöver så håll koll på vår hemsidan 

och i sociala medier. 

 

Simförbundet och S77 Stenungsund uppmanar alla simmare och ledare att följa 

aktuella råd från folkhälsomyndigheten. 

 

Tävlingstider:  Pass    Dag   Insim    Start 
1    Fredag  20/3  15.00-16.45  17.00  
2    Lördag  21/3  07.30-08.45  09.00  
3    Lördag  21/3  13:30-14.45  15.00  
4    Söndag 22/3  08.30-09.45   10.00 

 

Klassindelning:   För klassindelning gäller den ålder simmaren har den 31/12 2020. 

 
Individuell klass  
Pre-master 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-  
D 40-44 år   H 60-64 år  L 80-84 år 
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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 

 

Anmälningstid: Ni som har anmält er med en 0 tid måste skicka in en uppskattad starttid till  
mastersentry@svensksimidrott.se om inte detta sker senast 18/3 kl 12.00 stryks ni från 
startlistan!!! 

 

Ankomst:  Vid ankomsten får varje klubb kvittera ut ett klubbkuvert i entréhallen. I kuvertet finns 
PM, karta, beställda matbiljetter, biljetter till banketten och armband.  

 Öppettider informationen: 

Fredag kl. 14:00 – 30 min efter tävlingen slut  

Lördag kl. 07:00 - 30 min efter tävlingen slut  

Söndag kl. 08:00 - 30 min efter tävlingen slut 

 

Avsimning:             Sker i dom två lite mindre bassängerna. 

Avanmälan:           Avanmälan för fredagens tävlingspass ska ske senast klockan 12:00 fredagen den           
20 mars och görs enklast via appen, http://app.livetiming.se alternativt till 
mastersentry@svensksimidrott.se 

 OBS! Avanmälan för lördagens första tävlingspass (pass 2) ska ske i tävlingsbyrån senast 
klockan 20:00 fredagen den 20 mars.  

Avanmälan för övriga tävlingspass (pass 3 och 4) ska ske senast 15 minuter efter 
föregående pass har avslutats.  

Avanmälan kan göras via appen http://app.livetiming.se, inloggningsuppgifter är 
utskickade och finns i klubbkuvertet, strykningar kan även göras på blankett till 
tävlingsbyrån.  

För sent inlämnad avanmälan debiteras med 300 kr per start. Tom bana räknas som sen 
strykning. Detta gäller ej vid intyg av vårdpersonal på plats.  

Anmälningsavgifter per 2020-03-09 återbetalas ej.  

Cafeteria:  Kommer att finnas i stora entréhallen och Boost kommer att ha öppet hela helgen. 
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Efteranmälan:   Kan göras fram till klockan 12.00, fredagen den 20 mars. Avgiften är 300 kr. 

 

Entré:  Ingång via Stenungsund Arena huvudentré för både simmare och publik. 

 

Försäljning: Arena kommer att finnas på plats under helgen och säljer sina produkter i korridoren 
mellan STC och simhallen. 

 

Fotografering: Fotografering och videoupptagning kommer att ske under tävlingen. Som deltagare, ger 
du automatiskt ditt samtycke att blir fotograferad och filmad samt att resultatet kan 
läggas ut på internet samt användas i marknadsföring av Svenska Simförbundet & S77 
Stenungsund och dess evenemang. Materialet kan även användas av Svenska 
Simförbundet & S77 Stenungsund utställare och partners. Dessa bilder och filmer 
kommer hanteras ansvarsfullt av Svenska Simförbundet & S77 Stenungsund och 
olämpliga, diskriminerande eller kränkande bilder kommer att raderas. Ni hittar våra 
filmer och fotografier på vår hemsida och i sociala medier. Välkommen att ta del av våra 
filmer och fotografier under och efter tävlingen!  

OBS! Om någon inte godkänner dessa förutsättningar meddela oss på 
masterssm2020@s77.se senast 18 mars. 

  

Funktionärssamling: Träffas 60 minuter före varje tävlingspass start i konferensrummet ovanför kassan. 

 

Heatlistor: Finns på www.livetiming.se Som ett steg i att arrangera mer hållbara evenemang med 
högre miljömedvetenhet så kommer det utöver de digitala listorna finnas ett begränsat 
antal heatlistor som tillhandahåls till klubbarna att hämta i informationen.   

 

Invigning: En kort invigning kommer hållas på lördagen 21 mars kl. 08:45  

 

Kamratmåltid/Banketten:  Banketten kommer att genomföras på Stenungsbaden. Banketten öppnar med mingel 
19:30, och från 20:30 serveras det buffé och det ingår 1 st drinkbiljet (öl, vin eller 
alkoholfritt) Nightlive Duo kommer att spela 2 gånger 30 min och övrig tid spelar dj fram 
till 01:00. Beställda biljetter faktureras klubbvis i efterhand. 

 

Laguppställningar:  Laguppställningar ska vara inrapporterade via tränarappen http://app.livetiming.se 
senast 1 timme innan passets start.  

Vid problem med appen så går det även att lämna in laguppställningen på en vanlig 
lagblankett som kan hämtas i tävlingsbyrån.  

Obs! Kontroll av laguppställningar innan start av vändningskontrollanterna på 
tidtagningssidan så var tydliga och hjälpsamma för snabbare kontroll och smidigare 
tävling. 
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Lagkappssimmare: Simmare som bara simmar lag och inte individuellt måste läggas in i programmet för 
laguppställningar. Mejla namn och licensnummer till mastersentry@svensksimidrott.se 
senast onsdag 18/3 kl 12:00.  

 

Ledarmöte: Ledarmöte med en representant från varje deltagande klubb kallas till ledarmöte 
fredagen 20/3 kl. 15:30 i konferensrummet ovanför kassan till vänster efter entrén. 

 

Livetiming: Tävlingen kan följas på www.livetiming.se där också startlistor, resultat och övriga 
handlingar publiceras kommer även följas via superlive. 

 

Mat: Bokad lunch på Restaurang Boost i arenan och Harrys ca 1000m från arenan. På biljetten 
ser du vilket ställe som du ska till. Karta finns i klubbkuvertet. Boost kommer att ha extra 
öppet på fredag kväll.  

 

Massör:  Vi kommer att finnas massörer på plats under tävlingen. 

 

Medicinsk personal: Medicinsk personal kommer att finnas på plats under tävlingsdagarna. Fråga 
informationen. 

 

Omklädning: Det finns ett begränsat antal skåp i omklädnings-rummen. Armband till skåpen kommer 
att ligga i välkomstbrevet vid ankomsten i informationen. Efter tävlingens slut ska 
armbanden återlämnas klubbvis i informationen. Ej returnerade armband faktureras 
med 100 kr per styck till klubben. Då det ev. kommer att bli ont om omklädningsskåp, 
kommer det även att gå att använda STCs omklädningsrum, för er som redan är medlem 
i STC så kommer era kort att fungera. För er som inte är medlem på STC så går det att 
köpa ett veckokort för 100kr, det kommer även att finnas klubb-omklädningsrum. 

Prisutdelning:  Pass 1  Efter gren 2       
   Pass 2  Innan gren 5 och efter gren 8 och 12    
   Pass 3  Innan gren 14 och efter gren 14, 18 och 20    
   Pass 4   Innan gren 23 och efter gren 26, 30 och 32 

   Silver och Bronsmedaljer hämtas i informationen. 

Simmare som slår Nordiska, Europa och Världsrekord kommer att uppmärksammas fem 
minuter innan starten av pass 3 och 4 samt efter pass 4. Samling för detta är mellan 
avbadningsbassängerna.   

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

Även Mastersstipendiet samt Årets Masters-simmare respektive simmerska kommer att 
delas ut under tävlingen. 
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Parkering: Det finns en stor parkering intill Stenungsunds Arena och den är gratis. 

 

Resultat:  Resultat finns på www.livetiming.se. Resultat anslås även på uppmärkt plats i simhallen. 

 

Ryggsimsstarter:  Det kommer inte finnas ryggsimsstegar för starterna 

 

Seedning: Tidsseedning komma att tillämpas på alla distanser efter godkännande av SSF 

 

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. För placeringar i lagsimning fördubblas 
poängen. 

 

Trivselregler: Vi ber alla deltagare respektera alla trivselregler och de tävlingsvärdar som finns för att 
upprätthålla dessa.  

- Skozonsgränser, dvs inga ytterskor innanför dessa och inga inneskor utanför.  

- Dusch före simning  

- Respektera övriga avspärrningar och anvisningar  

- Då det kommer att vara mycket folk i rörelse runt om i simhallen och angränsande 
utrymmen, ber vi er att ta det extra försiktigt och visa hänsyn då det kan vara/bli halt på 
golven i vissa områden så ta det försiktigt. 

 

Tävlingsbyrån:  Tävlingsbyrån är belägen bredvid sekretariatet på den övre delen av läktaren. Här 
lämnas ev. strykningsblanketer och lagkappsblanketter in, och hit kan ni vända er med 
frågor som rör tävlingen. 

 

Upplysningar:   Anmälningar      Övrigt  

Sven-Åke Gustafsson, tävlingssekreterare   Hans Bergman  

0705-11 67 92      0709-46 49 48 

mastersentry@svensksimidrott.se   masterssm2020@s77.se   

www.livetiming.se     www.masterssm2020.se 

  

If you need any information about Masters-SM in English, please feel free to contact us. 

 

Varmt välkomna till Masters SM i kortbana 2020. 
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Grenordning för Masters-SM 2020 

 

Pass 1 fredag – 17:00 

Gren 1. 200m medley Damer  

Gren 2. 400m medley Herrar  

Prisutdelning gren 1-2 

Gren 3. 1500m frisim Damer  

Gren 4. 800m frisim Herrar 

 

Pass 2 lördag – 09:00 

Gren 5. 50m frisim Damer  

Gren 6. 50m frisim Herrar  

Gren 7. 100m bröstsim Damer 

Gren 8. 100m bröstsim Herrar  

Prisutdelning gren 5-8 

Gren 9. 50m ryggsim Damer  

Gren 10. 50m ryggsim Herrar  

Gren 11. 100m fjärilsim Damer  

Gren 12. 100m fjärilsim Herrar  

Prisutdelning gren 9-12 

Gren 13. 4x50m frisim Mix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pass 3 lördag – 15:00 

Gren 14. 4x50m medley Mix  

Prisutdelning gren 14 

Gren 15. 100m medley Damer  

Gren 16. 100m medley Herrar  

Gren 17. 200m frisim Damer  

Gren 18. 200m frisim Herrar  

Prisutdelning gren 15-18 

Gren 19. 200m ryggsim Damer  

Gren 20. 200m ryggsim Herrar  

Prisutdelning gren 19-20 

Gren 21. 4x50m frisim Damer  

Gren 22. 4x50m frisim Herrar 

 

Pass 4 söndag – 10:00 

Gren 23. 100m frisim Damer  

Gren 24. 100m frisim Herrar  

Gren 25. 50m bröstsim Damer  

Gren 26. 50m bröstsim Herrar  

Prisutdelning gren 23-26 

Gren 27. 100m ryggsim Damer  

Gren 28. 100m ryggsim Herrar  

Gren 29. 50m fjärilsim Damer  

Gren 30. 50m fjärilsim Herrar  

Prisutdelning gren 27-30 

Gren 31. 4x50m medley Damer  

Gren 32. 4x50m medley Herrar 

Prisutdelning gren 31-32  


