TÄV
VLING
GSPM
M SM I FEN
NSIM 2013
3
Plats:
Tävlingen
n hålls på Gustavsviksb
G
badet i Öre bro samtidigt som SM i Pool- Friddykning.

Datum:
16- 17 ma
ars.

Tider:
08.00
08.30
09.00- 10
0.00
10.00
11.30
12.00- 13
3.00
13.00- 14
4.00
14.00
15.15
16.00

Lö
ördag 16 ma
ars
ppet. Inskrivvning samt inlämning av
a hälsodekklaration
Sekretariatet öp
Gen
nomgång infför tävling m
med samtlig
ga deltagare
e
Upp
pvärmning på
p fem bano
or (2 st 25 m,
m 3 st 50 m)
m
Starrt 200 meterr fensim (Su
urface)
Starrt 50 meter fensim
f
(Surrface)
Luncch
Upp
pvärmning på
p fem bano
or (2 st 25 m,
m 3 st 50 m)
m
Starrt 400 meterr fensim (Su
urface)
Starrt 4x100 me
eter fensim sstafett (Surfface)
Prisutdelning 50
0 m, 200 m
m, 400 m sam
mt stafett

09.00- 10
0.00
10.00
11.30
12.00- 13
3.00
13.00- 14
4.00
14.00
15.00
15.45

Sö ndag 17 mars
m
Upp
pvärmning på
p fyra bano
or (1 st 25 m,
m 3 st 50 m)
m
Starrt 100 meterr fensim (Su
urface)
Starrt 25 meter längddyk (A
Apnea, enda
ast klass D))
Luncch
Upp
pvärmning på
p fem bano
or (2 st 25 m,
m 3 st 50 m)
m
Starrt 50 meter längddyk (A
Apnea)
Prisutdelning 10
00 m, 25 m längddyk samt
s
50 m längddyk
SM 2013 avsluttas

Klasser::
Benämning
Masters
Senior
Junior
Junior
Junior

Boks
stavskod
V0
A
B
C
D

Ålderspa
ann
25
2 år och ä
äldre
18- 24 år
16- 17 år
14- 15 år
13- 12 år

Distanse
er:
50 meter fensim (Surface) - Alla
a klasser
100 mete
er fensim (S
Surface) - Alla klasser
200 mete
er fensim (S
Surface) - Alla klasser
400 mete
er fensim (S
Surface) - Alla klasser
4x100 me
eter fensim stafett - (Su
urface)
50 meter längddyk (A
Apnea) - Klass A till C samt Maste
ers
25 meter längddyk (A
Apnea) - Klass D

Anmälan
n:
Senast de
en 7 mars genom
g
webformulär Qu
uest Back. Länk återfin
nns på www
w.fensim.se och
www.ssdff.se. Anmä
älan bekräfttas elektron
niskt när sta
artavgiften har
h betalats .
Klubbar m
med fler än en deltagarre skall ha e
en utsedd la
agledare. Denne
D
skall aanmäla sig vid
sekretaria
atet senast kl. 08.30, lö
ördagen den
n 16 mars.
Samtliga deltagare skall
s
vara medlem
m
i SS
SDF- anslute
en klubb me
ed hänsyn ttill försäkringar.
Anmälan till stafetten
n kan ske frram till och med kl. 12.00, lördage
en den 16 m
mars. Lag ka
an endast
bestå av individuellt anmälda de
h varje lag skall
eltagare och
s
bestå av fyra delttagare.
Den anmälda, inbörd
des startord
dningen i lag
get får ej än
ndras efter loppets starrt.
Samtliga deltagare skall
s
vara medlem
m
i SS
SDF- anslute
en klubb me
ed hänsyn ttill försäkringar.

Startavg
gift:
500 kr pe
er deltagare i klasserna
a Senior och
h Masters, 250
2 kr för Junior (B till och med D- klass).
Deltagare
e i SM i Poo
ol- Fridyknin
ng som öns kar deltaga även i SM i fensim beetalar endas
st
anmälningsavgiften för
f fridyknin
ngstävlingen
n.

Tidtagniing:
Elektronissk tidtagning vid samtliiga lopp för utom 25 m längddyk.
Start (En
nkel/Dubbel):
Vid SM tillämpas enkkel start. Vid tjuvstart sstartas ej loppet om och tjuvstarta nde simmare
diskvalificceras.

Protest:
Protest eller överklag
gan skall inkomma skrriftligen till sekretariatet
s
t senast en (1) timme efter
e
resulaten
n har offentliiggjorts. Kostanden förr protest är 1000 kr. Vid
d godkänd protest återrbetalas
summan, i övriga fall förfaller de
en. Endast kontant bettalning acce
epteras.

Regelve
erk:
Vid SM i ffensim gälle
er de Nation
nella reglern
na för fensim. Dessa finns i sin heelhet på
www.fenssim.se. En sammanfatttning av de
essa för delttagare, funk
ktionärer occh lagledare
e
återfinns som bilaga till detta PM
M.

Hälsode
eklaration::
Samtliga deltagare skall
s
ha fyllt i hälsodekllarationen som
s
finns so
om bilaga tiill detta PM.. Denna
skall lämn
nas in till se
ekretariatet senast kl. 0
09.00, lördagen den 16
6 mars. Lag ledare samlar lagets
hälsodeklarationer och
o inlämnar dessa tillssammans. Observera
O
att
a för deltaggare under 18 år

skall målssman ha skkrivit under hälsodeklar
h
rationen. Se
ekretatiatet förvarar de klarationern
na under
tävlingenss gång och kommer se
edan att försstöra dessa
a efter tävlin
ngens avsluutande.
Doping
Anti- dopingpolicy fö
ör svensk fensim återfin
nns i Norme
er & Krav fö
ör fensim påå www.fensiim.se.
Svenska Sportdykarrförbundet tiillämpar Rikksidrottsförb
bundets bes
stämmelserr rörande
dopingäre
enden och bestraffning
b
g. För mer in
nformation se:
http://iof3
3.idrottonline
e.se/ImageV
VaultFiles/id
d_3369/cf_104/SSDF%
%20Antidoppingpolicy.pdf
http://www
w.rf.se/Vi-arbetar-med/Antidoping
g2/Bestraffn
ning/

Ombyte och dusc
char:
Ombyte ssker i omklä
ädningsrum på Gustavssviksbadet. Duschar fin
nns i ansluttning. För att utnyttja
skåp i om
mklädningsru
ummen krävs depositio
onsavgift. Denna
D
betalas med myynt i skåpets
s lås.
Depositio
onsavgiften är 1 kr för damomkläd
d
ningsrumm
met och 10 kr
k för herrar..

Tävlings
sområde:
SM i fenssim sker på banorna 6-- 8.
Bassäng skisss Gustavsvik
Natilus Gym
Tävlings och Åskådar entre
Trapp
Läktare
Tävlande

Läktare

Omklädning
Herrar

Omklädning
Damer

Entre

stege
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Motions sim
Uppleve lse bad
Kiosk/Cafe
Brygg‐område

Plåtbalja
Insläpp åskådare och registrering
Endast tävlande och f unktionärer

Brygga

Vatten temperatur ciirka +25-26 grader. Ma
ax djup 4,5m
m och min djup
d
1,2m.

Parkerin
ng:
Parkering
gen på Gusttavsviksbad
dets kostar 5kr/h eller 25kr/dygn.
2
Det
D är undeer helgen möjligt att
parkera g
gratis på Atlas Copco’s
s parkering 3
350 m från badet (Dettta är tillåtet från 15:00 på
fredag. O
OBS ej på re
eserverade motorvärma
arplatser). Det
D finns äv
ven en mataarparkering
700 mete
er från Gusta
avsvik som är gratis (vvid Mc Dona
alds-rondellen)

Transpo
ort lokalt badet
b
från station
Busslinjer med förbin
ndelse från stationen tiill Järntorge
et.
Nr 1, 3, 2
21, 22, 23,
http://www
w.lanstrafikken.se/Oreb
bro/6378/Sta
adstrafik-Orrebro/
Från Järn
ntorget till Gustavsvik
G
busslinje
b
nu
ummer 24. restid
r
ca. 8-10min
http://www
w.lanstrafikken.se/Global/Lanstrafi ken/Orebro
o/Dokument/%c3%96reebro%20sta
ad%20fr%
2030%20
0sept%2020
012-%2013%20april%2
202013/Linjje%2024.pd
df

Vätska o
och mat:
Deltagare
e ansvarar för
f egen ma
at och vätskka. Gustavs
sviksbadet har
h en kafetteria med fa
ast
foodserve
ering. I ansllutning till tä
ävlingsbasssängen finns
s även plats
s för att äta medhavd mat.
m
Uppvärmningsmöjlig
gheter sakna
as.

Logi:
bokas av de
eltagaren sjä
älv eller spe
ecialerbjuda
ande vid gru
uppbokningg (för att kun
nna
Boende b
utnyttja ra
abatt måste
e bokning sk
ke klubbvis i god tid. La
agledaren bokar
b
och taalar om att de
d ska
tävla i SM
M i fensim fö
ör att kunna
a ta del av e
erbjudanden
n nedan). I Örebro
Ö
finnss flertalet aktörer:
City vandrarh
hem
Örebro C
www.oreb
brocityvandrarhem.se
Rabatt vid gruppanmälan från Klub
bbar, kontakttperson Joha
an.
80 sängpla
atser
Del i sovsa
al 170:Enkelrum 380:Dubbelrum
m 450:3-bäddsrum 675:4-bäddsrum 900:-

Liv´in van
ndrarhem
www.livin
n.se
Ibis Hotell Örebro
www.ibis--orebro.com
m
Gruppraba
att 10% vid en
e som anmä
äler hel grupp
p.
Dubbelrum
m 870:- /nattt 3- bäddsrum 795:- /nattt

öta
Hotell Gö
www.hote
ellgota.nu
Behrn Ho
otell
www.behrnhotell.se
Nordic Ch
hoice Hotells
www.choice.se
Best Wesstern City Hotell Örebro
o
www.cityh
hotelorebro
o.se
Clarion H
Hotel
www.clarrionorebro.sse
Elite Hote
el
www.elite
e.se
First Hote
el Örebro
www.firstthotels.se
Hotell Sto
orgården
www.hote
ellstorgarde
en.se
Plaza Hotel Örebro
www.plazzahotel.se
Best Wesstern Ritz Hotel
www.ritzccityhotel.se
Scandic H
Hotel Örebrro
www.scandichotels.sse
750:-/enke
elrum
850:-/dubb
belrum
1 050-/treb
bäddsrum
uppbokning.
Priserna ä
är per rum occh natt inkl. frrukost vid gru
Och då är det kostnadsfri avboknin
ng fram till 30
0 dagar innan ankomst.
Detta är ettt från-pris så
å ”först till kv
varn” gäller (d
därefter kan det höjas
Om det bö
örjar bli fullbo
okat.)

Gustavsvvik har också stugor oc
ch camping
www.gustavsvik.se/?
?a=0&l=1&p
pid=14

Stugor 5 b
bäddar 30-35
5kvm 2 nätter inkl entré ti ll upplevelse
ebadet paket 1995:En enkelnatt samma stuga
s
1130 :(kontaktpe
erson Stina uppge
u
boknin
ngs kod: SM i fensim)

Försäljn
ning:
Försäljnin
ng är generellt ej tillåtet i samband
d med SM i fensim sam
mt SM i Poool- Fridyknin
ng.
Önskar fö
öretag eller privatperso
on bedriva fö
försäljning skall
s
denne ta kontakt ooch få tillstå
ånd från
badchef JJoakim San
nder.

Övriga ffrågor:
Frågor stä
älls till fensim@ssdf.se
e eller geno
om att ringa Mikael Sim
monsson, 07760- 86 66 01
0
alternativvt Anton San
ndell, 0736-- 19 41 24

Användbara webb
badresserr:
www.gustavsvik.se – Gustavsviiksbadet
www.oreb
brotown.se – Besökare
e i Örebro

HÄLS
SODEKLAR
RATION
N OCH
H NÄR
RMAST
T
ANHÖ
ÖRIG
Förnamn

Efternamn

Peersonnummerr

Klubb

Uppgift om närma
ast anhöriig/målsma
an. Två sty
ycken ska
all anges
Närmast an
nhörig 1/Måls
sman 1

Mobilnumme
er

Närmast an
nhörig 2/Måls
sman 2

Mobilnumme
er

Hälsode
eklaration (målsman
n svarar p
på nedansttående frå
ågor för deeltagare
under 18
8 år)
Har du eller har hafft (var vänlig ringa in)):
Astma
Epilepsi
Hjärtsjukdom eller hjärrtfel
eller långvariig öroninflam
mmation
Svår och/e
Lungsjukd
dom (lunginfla
amation, luftrörskatarr, e ct)
Om Ja, va
ad för lungsju
ukdom

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Allergier
Om Ja, va
ad för allergie
er:

Ja

Nej

Använder du någon typ av medicin
n
ad för sort occh mot vad:
Om Ja, va

Ja

Nej

Känner du
u dig för närvvarande helt frisk
f

Ja

Nej

Jag intyg
gar att ovan
nstående uppgifter
u
ä r sannings
senliga,
Ort och da
atum:
____________
____________
____
_________
Underskrifft:

ålsmans unde
erskrift vid de
eltagare undeer 18 år:
Må

____________
____________
____
_________

___
____________
____________
___________

BILAGA
A: SAMA
ANFATTN
NING AV
V NATON
NELLA RE
EGLER F
FÖR
FENSIM
MSTÄVL
LING
digheter:
Deltagarrnas skyld
•

Pe
ersoner som
m deltar i tä
ävlingar ska ll:
o Strikt lyda säkerh
hetsbestäm
mmelser und
der tävlingen
n.
ävlingsledn
ningen.
o Följa anvisningar givna av tä
o Perso
onligen tillse
e att deras u
utrustning överensstäm
ö
mmer med ggällande
o bestä
ämmelser.
o Dopin
ng är förbjud
den och sess som ett brrott mot RF:s och CMA
AS:s regler.

Utrustniingen:
•

Allla typer av bifenor (”va
anliga” feno
or) är tillåtna
a.

•

Monofenor:
nofenor är ttillåtna.
o Alla tyyper av mon
o Inga restrektione
r
er avseende
e material.
o Mono
ofenan får fly
yta.
o Fotde
elen får inte vara konst ruerad så att
a den ger användaren
a
n någon extra hjälp
o och in
ngen fjädring eller anna
an anordnin
ng av något slag får moonteras i fottdelen.
o Fotde
elen måste säkerställa
s
stabiliteten för deltagaren på start
rtpallen.
o För attt skydda ka
anten på fe nan av säke
erhetsskäl kan
k vilket m
material som
m helst
använ
ndas.

•

Glasögon elle
er mask fårr endast tjän
na till att sky
ydda ögone
en och förbäättra synen i vatten.

•

Sn
norkel utan flytförmåga
a avsedd fö r andning. Endast
E
rund
da snorklar med en ma
ax
innerdiamete
er av 23mm och max to
otal längd av 48 cm är tillåtna. Avvvikande form
m är
fö
örbjuden. Sn
norkelns ände kan vara
a snett skurren men län
ngden skall då räknas från
f
hö
ögsta punktten. Reklam
m på snorke
eln får ej före
ekomma.

•

Glasögon, mask eller sn
norkel får intte ha någott tillbehör so
om tjänar nåågot annat syfte än
ovvan angivna
a.

•

De
et är förbjud
det att ha kllocka på sig
g.

•

An
nvändande av neopren
ne våtdräkte
er, annan hjälputrustning eller flytaanordning är
ä ej
tillåtet.

•

eklam eller annan utsm
myckning ärr tillåten på utrustninge
en utom på snorkeln då
å denna
Re
ärr föremål för bedömning under tävvlingen.

•

De
e tävlande skall
s
uppträ
äda i sportd räkt som inte strider mot moral elller anständighet:
o För män
m badbyxo
or.
o För kvvinnor badd
dräkt.

•

Ba
adkläderna får inte påv
verka den n
naturliga flyttförmågan och
o vattendyynamiken hos
h de
tä
ävlande.

Tävlinge
ens genom
mförande:
Innan sttart:
• Siimmarna måste förbere
eda sig och
h ha mössa och simglasögon på ssig när de gå
år fram till
sttart. Vid starrt skall enba
art fenorna//monofenan
n vara kvar att sätta påå.
Start:
örutom de tävlande
t
fårr inte lagled aren eller annan
a
lagme
edlem vistaas inom
• Fö
sttartområdet. Detta kan medför dis kning av de
eltagaren.
•

På
å ”På edra platser” ska
all stillhet rå
åda. Klasserrna A till och
h med C saamt Masters
s startar
frå
ån pall. För klassen D sker start i vattnet. Vid
d start i vattn
net skall sim
mmaren ha minst en
ha
and på kantten samt bå
åda fötterna
a mot bassä
ängens vägg
g.

•

En
nbart Chefssdomaren kan ge lagle
edaren/coac
chen tillåtels
se att ingripaa vid något tekniskt
fe
el.

•

Fö
öre varje he
eat kommerr Chefsdom aren avge en
e serie korrta visslingaar. Deltagarrna har då
två minuter på
p sig att gö
öra sig klara
a och ta på fenorna.
f

•

En
n lång vissling från che
efsdomaren
n = Upp på pallen.
p
Deltagaren kann antingen stå
s rakt
up
pp eller inta
a startpositio
on.

•

”P
På edra plattser” = inta startposition
s
n och stå sttilla. Rörelse
e kan medfö
föra diskning
g.
Sttartsignal ge
es när alla deltagare
d
sttår stilla.

•

Onödigt mycket tid för att ta på utru
ustning kan betraktas som
s
maskniing och kan
n resultera
id
diskning.

•

De
et är tjuvsta
art om:
o en eller flera tävlande lämna
ar startpalle
en före starttsignalen.
o en eller flera tävlande rör sig
g när man skall
s
stå hellt stilla.

•

m tjuvstart ta
aget av Che
efsdomaren går inte attt överklaga..
Ettt beslut om

•

ör att särskiilja fensim (Surface)
(
occh längddyk
k (Apnea) vid 50 meterrsdistans måste
Fö
de
eltagarna sttarta med snorkel vid 5
50m fensim. Snorkeln måste
m
anväändas för an
ndning.

•

Viid simning med
m bifenorr är det tillåttet att simm
ma utan snorkel utom v id 50m Fen
nsim
(S
Surface).

Under tä
ävling:
åd av träna
are är förbjudet under p
pågående lo
opp. Instruktioner från ttävlingskam
mrater är
• Rå
inte heller tillå
åtna.

•

Man får inte hindra
h
andrra simmare genom att korsa andra
a banor. Deetta kan leda
a till
diskvalificerin
ng.

•

Om man avb
bryter loppett måste ma n invänta fu
unktionärs in
nstruktion innnan man lä
ämnar
ba
anan. Detta
a gäller även
n deltagare som avsluttat sitt lopp.

•

b
bana under
u
loppe
et. Detta ska
all man vara
a observantt på vid vändningar.
Man får inte byta

•

g måste någ
gon del av kkroppen röra
a vid kanten
n. Fenan rääknas som en
e del av
Viid vändning
krroppen.

•

Be
estämmelse
er för grene
en Fensim (S
Surface):
o Simsä
ätt och fenty
yp (mono- e
eller bifenorr) är fritt
o Undervattensimn
ning är enda
ast tillåten 15
1 m efter start
s
och vänndning.
o En de
el av kroppe
en måste al ltid vara öve
er vattenyta
an utanför 1 5 m området vid
vändn
ning och sta
art. Snorkel n och fenan
n räknas som en del avv kroppen.
o Deltag
gare måste
e vidröra tidttagarplattan
n.

•

Be
estämmelse
er för grene
en Längddykk (Apnea)
o Simsä
ätt och fenty
yp (mono- e
eller bifenorr) är fritt
o Snorkkel är inte tillåten
o Deltag
garens hela
a ansikte skkall vara und
der vatten hela
h
sträckaan, även vid
d
vändn
ningar
o Deltag
gare måste
e vidröra tidttagarplattan
n.

•

De
et är förbjud
det att lämn
na bassänge
en över tidtagarplattorn
na. Detta m
medför diskn
ning
fö
örutsatt att deltagaren
d
inte åtlyder en direkt tillsägelse frå
ån funktionäärerna.

Bestämm
melser för grenen
g
Sta
afett (Lagka
app)
artordning måste
• En
n lista med laguppställning och sta
m
lämn
nas före lopppet. Startordningen
få
år sen inte avvika
a
från denna,
d
det m
medför disk
kning.
•

Viid växlingarr får inte föttterna på de
en startande
e ha lämnat pallen föree den ankom
mmande
ha
ar rört vid vä
äggen.

•

Effter fullgjort lopp skall den
d tävland
de stanna kv
var på sin bana
b
på ett uungefärligt avstånd
avv 1 m från tiidtagningsp
plattan tills ffunktionärerrna beordrar denne att lämna bass
sängen.

•

De
eltagarens tid i en lagk
kapp räknass som officie
ell. Denna tid räknas ääven om
lagkappslage
et blir diskva
alificerat på grund av någon
n
av de
e följande deeltagarnas fel.

•

De
eltagare som hoppar i vattnet före
e avslutat la
agkappshea
at diskvalificceras.

Protest:
•

Prrotester ska
all inlämnas
s skriftligt se
enast en (1)) timme efte
er tillkännaggivandet av
re
esultatet. Va
arje protest skall åtfölja
as av en dep
position fastslagen för respektive tävling.
Om protesten
n godkänns
s skall avgiftten återbeta
alas.

•

Prrotest i sam
mband med finaler skalll meddelas Chefsdoma
aren senastt 15 minuter efter
avvslutad final. Fastslage
en depositio
on skall överlämnas i sa
amband meed meddela
andet.
Meddelandett kommer attt stoppa/fö
ördröja prisu
utdelningen.. Senast 1 ttimme efter att man
lämnat medd
delandet må
åste en skrifftlig protest lämnas in.

