Inbjudan
Svenska Simförbundet och S77 Stenungsund hälsar alla välkomna till
Öppna Masters-SM (25m) den 20-22 mars 2020
Tävlingsplats:

Stenungsund Arena, Nösnäsvägen 2, Stenungsund

Arrangör:

Svenska Simförbundet och S77 Stenungsund

Hemsida:

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

Kontaktperson:

All kommunikation i anmälningsförfarandet, bokning av lunch och kamratfesten ska gå
genom en ansvarig föreningsrepresentant som alla klubbar anmäler via hemsidan under
fliken ”Anmäl Kontaktperson” eller på e-post till masterssm2020@s77.se.

Tävlingstider:

Pass
1
2
3
4

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 95D 40-44 år
H 60-64 år
L 80-84 år

Dag
Fredag 20/3
Lördag 21/3
Lördag 21/3
Söndag 22/3

Lagkapp klass
Pre-Masters 80-96 år
A 100-119 år
D 200-239 år
B 120-159 år
E 240-279 år
C 160-199 år
F 280-319 år
Seedning:

Insim
15.00-16.45
07.30-08.45
13:30-14.45
08.30-09.45

Start
17.00
09.00
15.00
10.00

G 320-359 år

50- och 100-metersdistanser seedas åldersmässigt var för sig. Olika åldersklasser får
kombineras i samma heat med vardera inbördes seedning (exempelvis en åldersklass bana
1-4 och en annan bana 5-8). Distanser 200 m och uppåt seedas efter gemensam
tidsseedning oavsett ålder.

Tidsseedning:

Vid mycket stort deltagarantal, efter godkännande av Mastersutskottet, kan
tidsseedning komma att tillämpas även på kortare distanser än 200m. Detta meddelas i
sådana fall genom information på tävlings-PM.

Anmälan:

Anmälan görs via www.tempusanmalan.se eller AN-fil. Anmälan ska innehålla
anmälningstider på alla sträckor från 2018 eller senare, enligt kvalperiod. Alla svenska
deltagare ska ha licensnummer i Tempus databas. Deltagare utanför Sverige kan anmälas
via e-post på lista till: mastersentry@svensksimidrott.se. 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 föreningsledare på plats under tävlingsdagarna. Anmälan av föreningsrepresentant
görs via hemsidan under fliken ”Anmäl Kontaktperson”.
Anmälningar utan anmälningstider tas ej emot. Svenska simmare utan licensnummer
äger ej rätt att starta.
Anmälan ska vara Svenska Simförbundet tillhanda senast den 9 mars via
www.tempusstatistik.se eller via AN-fil. Utländska föreningar anmäler sig genom en
LEF-fil. AN- och LEF-fil skickas till mastersentry@svensksimidrott.se.
Avgiften faktureras av S77 Stenungsund i efterhand.

Anmälningsavgift:

75 kr per individuell start och 100 kr per lagstart. Avgiften faktureras klubbvis i samband
med genomförandet av arrangemanget.

Efteranmälan:

Kan göras fram till klockan 12.00, fredagen den 20 mars mot dubbel anmälningsavgift.

Avanmälan:

Avanmälan för fredagens tävlingspass ska ske senast fredagen den 20 mars klockan 12:00.
Avanmälan för övriga tävlingspass ska ske i tävlingsbyrån senast 30 minuter efter att
föregående pass har avslutats. Avanmälan görs enklast via tränarappen, instruktioner
skickas ut till kontaktpersonen i samband med PM.
För sent inlämnad avanmälan debiteras med 300 kr per start. Tom bana räknas som sen
strykning om inte intyg av sjukvårdspersonal meddelats innan aktuell start.
Anmälningsavgifter återbetalas ej.

Ackreditering:

Alla simmare (inkl. lagkappssimmare) och ledare ska ha ackreditering till Masters SM för
att kunna delta. Varje ackreditering kostar 50 kr. Simmare som är anmälda i individuella
grenar tilldelas ackreditering automatiskt. För simmare som endast ska simma lag samt
ledare görs en ansökan om ackreditering senast torsdag 5 mars till:
mastersentry@svensksimidrott.se

Fakturering:

Startavgifter, ackreditering, beställd mat och kamratfest faktureras av S77 Stenungsund
om inte annat meddelats.

Laguppställningar:

Laguppställningar ska vara inlämnade senast 1 timme före start av respektive pass.
Laguppställningarna rapporteras in via en tränarappen i datorn, mobilen eller läsplatta.
Mer information och inloggnings-uppgifter kommer finnas i ert klubbfack och skickas även
ut med PM.
Avgift för försent inlämnad laguppställning är 300 kr som faktureras föreningen.

Vårdpersonal:

Vårdpersonal kommer att finnas på plats under tävlingsdagarna.

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. Vid färre än sex startande fördelas poängen så
att sista simidrottaren får 1 poäng och segrande simidrottare får 1 poäng mer än 2:an. För
placeringar i lagsimning fördubblas poängen.

Medaljer/priser:

Guld, silver och bronsmedaljer till 1-3 plats, Sporrongs vandringspris till bästa klubb enligt
reglerna för SM-poäng. Glen Christiansens vandringspris delas ut till bästa prestation, dam
respektive herr, beräknad på högsta ”MASTERS FINA-poäng”.

PM:

PM kommer att läggas ut på livetiming och S77s hemsidan ca 2 veckor innan
arrangemangets start.

Logi:

Stenungsbaden ligger ca 2km från arenan. Här bor ni havsnära, bara ett stenkast från
kajen och det salta Bohuslänska vattnet. Under helgen finns det att köpa till entré till vårt
prisbelönta spa för 150kr/person och dag om ni vill vila upp er efter simningen. Här finns
även möjlighet att boka in middag på fredag samt lunch på lördag.
Priser och rumskategorier:
Moderate enkelrum:1075kr/natt
Standard dubbelrum: 850kr/person/natt
Deluxe dubbelrum: 1100kr/person/natt
Superior trippelrum: 745kr/person/natt
Deluxe trippelrum: 800kr/person/natt
Länk till bokning:

Boka Stenungsbaden

Mat:

Vi erbjuder lunch på lördagen 21/3 kostnad 115 kr per måltid inklusive sallad, bröd och
dricka hos Harrys Stenungsund ca 1,5km från arenan.
Vi erbjuder också lunch på lördagen 21/3 hos Boost som ligger i arenan men där serveras
det max 90st platser/sittning så först till kvarn, 115 kr per måltid inklusive sallad, bröd och
dryck. Då det är begränsat antal platser så sker lunchen i 2 sittningar tidig eller sen.
Bokning sker till masterssm2020@s77.se.senast torsdagen den 5/3. Vid bokning ange
vilken restaurang som önskas boka och om Boost även vilken sittning. Meddela ev.
specialkost i bokningen. Efter datumet räknas bokningen som definitiv Klubben faktureras i
efterskott för bokningar av matbiljetter.

Banketten:

Banketten kommer att genomföras på Stenungsbaden en av västkustens bästa
hotell/restaurang. Kostnaden är 475 kr för middagen som består av en buffé med olika
varmrätter, salladsbord och med kaffe/te och dessert efter maten. Banketten öppnar
19:30 och maten serveras från 20:00. Alla detaljer kring banketten är inte riktigt i hamn än
utan så fort det är klart kommer löpande information på hemsidan. Alla biljetter köps via
masterssm2020@s77.se. Även denna beställning görs klubbvis. Sista dagen för bokning är
torsdagen 5/3. Efter datumet räknas bokningen som definitiv. Det finns ett begränsat
antal platser till kamratfesten så anmäl er gärna i tid. Klubben faktureras i efterskott för
bokningar till Banketten

Upplysningar:

För mer information tävling, logi och fest kontakta masterssm2020@s77.se
Frågor angående anmälningar görs till Sven-Åke Gustavsson
Övriga frågor om masters kontakta Hasse Nilsson
Se även kontinuerligt på vår hemsida, www.s77.se

Varmt välkomna till Masters SM i kortbana 2020.

Grenordning för Masters-SM 2020
Pass 1 fredag – 17:00

Pass 3 lördag – 15:00

Gren 1. 200m medley Damer

Gren 14. 4x50m medley Mix

Gren 2. 400m medley Herrar

Gren 15. 100m medley Damer

Gren 3. 1500m frisim Damer

Gren 16. 100m medley Herrar

Gren 4. 800m frisim Herrar

Gren 17. 200m frisim Damer
Gren 18. 200m frisim Herrar

Pass 2 lördag – 09:00

Gren 19. 200m ryggsim Damer

Gren 5. 50m frisim Damer

Gren 20. 200m ryggsim Herrar

Gren 6. 50m frisim Herrar

Gren 21. 4x50m frisim Damer

Gren 7. 100m bröstsim Damer

Gren 22. 4x50m frisim Herrar

Gren 8. 100m bröstsim Herrar
Gren 9. 50m ryggsim Damer

Pass 4 söndag – 10:00

Gren 10. 50m ryggsim Herrar

Gren 23. 100m frisim Damer

Gren 11. 100m fjärilsim Damer

Gren 24. 100m frisim Herrar

Gren 12. 100m fjärilsim Herrar

Gren 25. 50m bröstsim Damer

Gren 13. 4x50m frisim Mix

Gren 26. 50m bröstsim Herrar
Gren 27. 100m ryggsim Damer
Gren 28. 100m ryggsim Herrar
Gren 29. 50m fjärilsim Damer
Gren 30. 50m fjärilsim Herrar
Gren 31. 4x50m medley Damer
Gren 32. 4x50m medley Herrar

