Skånes simförbund i samarbete med Ringsjö Simklubb
inbjuder er till DM i Hörby den 29–30 Maj 2021!
Den pågående Covid-19 pandemin ställer stora krav på tävlingen, så det kommer att
göras en riskanalys hos arrangören efter sista anmälan för att kunna säkerställa att vi kan
genomföra tävlingen på ett säkert och bra sätt. Tävlingen kommer att genomföras utan
publik.
Beslut om tävlingens genomförande med ordinarie program eller med alternativt
program kommer att tas av Skånesims styrelse den 18 maj.

TÄVLINGSPLATS

Lågedamsbadet, Hörby
50m x 8 banor, helautomatisk eltidtagning
Tävlingen kommer att finnas på livetiming.se

TÄVLINGSTIDER

lördag
söndag

insim 08.30 – 09.50 start 10:00
insim 14.30 – 15.50 start 16:00
insim 08.30 – 09.50 start 10:00
insim 14.30 – 15.50 start 16:00

LEDARMÖTE

Kommer att genomföras digitalt via Team/Zoom
Tävlingsledare: Stefan Persson
Mobiltelefon: 0704- 22 15 80 alt. mail:
stiffe1967.sp@gmail.com
Vid frågor rörande anmälningar kontakta kansliet på
kansliet@skanesim.se alt. 0708 – 97 87 91

KVALTIDER

Vi kommer inte att använda oss av kvaltider för årets DM utan
kommer i stället att använda oss av heatbegränsning.
50m sträckor-6 heat, 100 sträckor-5 heat, 200 sträckor -4 heat
och 400m och längre sträckor-3 heat.

KVALPERIOD

Tider gjorda från 2019-01-01 och fram till 14 dagar före första
tävlingsdag är anmälningsbara dvs. 2019-01-01 – 2021-05-14

TÄVLINGSGRENAR

Grenordning finns bifogad i inbjudan, vi kommer att ha normalt
grenordning om Covid-19 restriktionerna tillåter det. Om inte så
kommer vi att använda oss av alternativ grenordning
Besked ges efter sista anmälningsdag

ANMÄLAN

Anmälan görs via TEMPUS anmälan senast 14 dagar före första
tävlingsdag (2021-05-14 12.00)
På grund av osäkerheten om vi kan genomföra DM med
ordinarie program eller om vi måste köra enligt alternativt
program kommer ni att behöva göra Era anmälningar i 2 olika
TEMPUS anmälningar.
Tävlingsnamn är DM 2021 Skåne/Blekinge och DM 2021
Skånesim/Ringsjö SK

EFTERANMÄLAN

Det kommer inte vara möjligt att göra efteranmälningar till DM
på grund av den riskanalys som måste göras.

STRYKNINGAR

Skall göras senast kl. 19:00 kvällen före pass 1 och 3.
Strykningar till pass 2 och 4 ska göras senast 30 minuter efter
pass 1 respektive pass 3
Strykningsappen skall användas, inloggningsuppgifter och
information mailas ut till deltagande föreningar innan tävlingen.
För sent inkomna eller uteblivna strykningar kommer att
debiteras med 300kr/missad strykning.
OBS! Behöver man stryka pga. sjukdom utgår ingen startavgift,
men man blir struken för hela tävlingen.

LAGKAPPER

Laguppställningar skall vara inlämnade senast 60 minuter innan
tävlingsstart. Ändring av lag får därefter inte ske.
Laguppställningar lämnas via appen.
Kommer DM att genomföra enligt alternativ grenordning så
kommer endast lagkapper 4 x 100 medley samt 4 x 100 frisim
att simmas.

STARTAVGIFT

60 SEK/ ind. start & 80 SEK/lagkapp. Faktureras av arrangören i
efterhand.

STARTLISTA

Publiceras senast 10 dagar före första tävlingsdag. Startlistan
kommer att finnas på livetiming.

SEEDNING

Eftersom vi kommer använda oss av heatbegränsning, kommer
alla tider gjorda i 25meters bassäng att räknas om till 50m tider
enligt den omräkningstabell som finns i WG2.
Det är inte möjligt att anmäla på tider gjorda i yard bassäng.

EXTRALOPP

Är upp till arrangören att avgöra. En avgift på 100 SEK per
deltagare och lopp får uttagas och extraloppen får vara max 200
meter. Max 1 heat för damer och 1 heat för herrar i samband
med förmiddagens tävlingar.

Vid alternativ grenordning Max 1 heat i samband med
förmiddagens tävlingar.
Anmälan till sekretariatet senast 1 timme före start.
PRISER

De 3 främsta i varje gren erhåller pris. Prisutdelning sker med två
grenars förskjutning. Placering av prisceremonin annan än vad
som anges kan komma att ändras i samråd med tävlingsledaren.

FUNKTIONÄRER

På grund av de omständigheter som har gjort att vi har varit
tvungna att flytta DM till Hörby så ser vi gärna att deltagande
klubbar inrapporterar 1 funktionär/pass

ÖVR. INFORMATION

Bitr. Tävlingsledare
Starter
Starter

Agneta Edvinsson
Joakim Olofsson
Bertil Ek

GRENORDNING DM
Pass 1 (start 10:00)

Pass 2 (start 16:00)

1.100m frisim damer
2. 400m frisim herrar
3. 50m bröstsim damer
4. 100m bröstsim herrar
5. 400m medley damer
6. 100m fjäril herrar
7. 100m ryggsim damer
8. 50m ryggsim herrar
9. 800m frisim damer
10.4x100m medley herrar

11. 200m fjärilsim damer
12. 200m medley herrar
13. 200m frisim damer
14. 50m frisim herrar
15. 200m bröstsim damer
16. 800m frisim herrar
17. 50m fjärilsim damer
18. 200m ryggsim herrar
19. 4x100m frisim damer
20. 4x200m frisim herrar

Pass 3 (start 10:00)

Pass 4 (start 16:00)

21. 100m frisim herrar
22. 400m frisim damer
23. 50m bröstsim herrar
24. 100m bröstsim damer
25. 400m medley herrar
26. 100m fjärilsim damer
27. 100m ryggsim herrar
28. 50m ryggsim damer
29. 1500m frisim herrar
30. 4x100m medley damer

31. 200m fjärilsim herrar
32. 200m medley damer
33. 200m frisim herrar
34. 50m frisim damer
35. 200m bröstsim herrar
36. 1500m frisim damer
37. 50m fjärilsim herrar
38. 200m ryggsim damer
39. 4x100m frisim herrar
40. 4x200m frisim damer

ALTERNATIV GRENORDNING DM
Pass 1 (10:00) Herrar

Pass 2 (16:00) Herrar

1. 100m frisim herrar
2. 50 bröstsim herrar
3. 400m medley herrar
4. 100m ryggsim herrar
5. 200m frisim herrar
6. 100m bröstsim herrar
7. 800m frisim herrar
8. 50m ryggsim herrar
9. 100m fjärilsim herrar
10. 4x100m medley herrar

11. 200m fjärilsim herrar
12. 50m frisim herrar
13. 400m frisim herrar
14. 200m bröstsim herrar
15 200m medley herrar
16. 1500m frisim herrar
17. 50m fjärilsim herrar
18. 200m ryggsim herrar
19. 4x100m frisim herrar

Pass 3 (10:00) Damer
20. 100m frisim damer
21. 50m bröstsim damer
22. 400m medley damer
23. 100m ryggsim damer
24. 200m frisim damer
25. 100m bröstsim damer
26. 800m frisim damer
27. 50m ryggsim damer
28. 100m fjärilsim damer
29. 4x100m medley damer

Pass 4 (16:00) Damer
30. 200m fjärilsim damer
31. 50m frisim damer
32. 400m frisim damer
33. 200m bröstsim damer
34. 200m medley damer
35. 1500m frisim damer
36. 50m fjärilsim damer
37. 200m ryggsim damer
38. 4x100m frisim damer

