
PM
DM/JDM/UDM 2022

Jönköping 4-5 juni 2022

Tävlingsplats: Rosenlundsbadet, Jönköping (50m)

Arrangör: Jönköpings Simsällskap och Östsvenska Simförbundet

Tävlingsbyrån: Finns i sekretariatet

Tävlingstider: Pass 1: Insim 08:30-09:45, Tävlingsstart 10:00
Pass 2: Insim 14:30-15:45, Tävlingsstart 16:00
Pass 3: Insim 07:30-18:45, Tävlingsstart 09:00
Pass 4: Insim 13:30-14:45, Tävlingsstart 15:00

Möjlighet till avsimning kommer att finnas på 3 banor i
hoppbassängen (25 m).

400/800/1500: Vi kommer köra två simmare per bana under loppen 400 frisim,
800 frisim och 1500 frisim. Alla finalheat kommer dock simmas en
simmare per bana. Vill man stryka sig på dessa lopp utan att
betala startavgiften skickar man ett mejl till
tavling@jonkopingss.se

Ledarmöte: Ledarmöte hålls i spinningrummet ovanför läktaren lördagen den
4/6 kl. 08.45. Klubbkuvert med förbeställda matbiljetter delas ut
på ledarmötet.

Callroom: Endast ett heat i taget på startbryggan. Heaten samlas vid
handikapphissen (bana 1).

Mat: Frukost ingår på SCANDIC Hotel, RC Hotel och Prolympia.
Frukost kan beställas på Villa Björkhagen för de som bor där.
Lunch och Middag serveras på KFUM (500 meter från badet)
Pris: 95kr/måltid.

Maila tavling@jonkopingss.se för bokning av mat och logi senast
30/5
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Hemsida: www.jonkopingss.se

Efteranmälan: Efteranmälan mot dubbel anmälningsavgift senast fredagen den
3 juni kl. 12:00 via Tempus Anmälan. Simmaren seedas in som
ordinarie simmare.

Avanmälan: Avanmälan sker senast 1 timme före första tävlingspassets start.
Därefter senast 30 minuter efter avslutat  pass. Avanmälan sker
via Ic-Controls APP.

Priser: RF:s stora DM/JDM tecken delas ut i samtliga grenar till
placeringarna 1-3. I lagkapper delas ett stort DM/JDM tecken ut till
klubben och små tecken till lagdeltagarna. I UDM grenar utdelas
Östsvenska Simförbundets medalj. I Masters- och Paragrenar delas
mästerskapstecken ut om det finns mer än en deltagare i grenen,
annars utdelas Östsvenska Simförbundets medalj till placeringarna
1-3.

Startlista: Finns publicerad på Livetiming.

Heatlista: Heatlistor finns utlagda ovanför handikappshissen till varje
förening.

Resultat: Kommer anslås på väggen mellan tävlings- och
avsimmningsbassängen. Samt uppdateras på livetiming.se.

Shop: Finns på bassängplan.

Betalning: Alla avgifter faktureras respektive förening efter avslutad tävling.

Upplysningar: För mer information se uppdateringar på www.jonkopingss.se samt
via tavling@jonkopingss.se eller telefon 036-172760 eller
076-7734775

Övrigt: Simmare som är kvalad på en distans i ett simsätt äger rätt att
ställa upp på övriga distanser i samma simsätt. Kvalad på 50,100,
200m frisim äger rätt att delta också på 50-100-200m.
400-800-1500m kan kräva begränsningar för icke kvalade. Till
UDM kommer det inte att krävas några kvaltider utan alla anmälda
kommer att få simma.

Rekord: Länk till rekorden hittar ni här
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