
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danske Tårn 
Mesterskaber 2015 
Dansk Svømmeunion indbyder til Danske Tårn 

Mesterskaber og Danske Årgangs Tårn Mesterskaber 

 

Den 12. december 2015 i Greve Svømmehal 

Adresse: Greve Svømmehal, Jørgen Bachs Plads 1, 2670 Greve 

 

Format Konkurrence Højde 

A, B, C og D Piger og Drenge Tårn (5, 7½ og 10m) 

Senior Damer og Herrer Tårn (5, 7½ og 10m) 

 

 

Kontakt til arrangør: 

Peter Tranto Bräuner 

DM-koordinator 

ptb@ptb.dk 
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Vigtige datoer 

30. november 2015 – Tilmelding af deltagere: Udspringere, dommere, officials og øvrige trænere 

via mail til ptb@ptb.dk 

 

Ved tilmelding oplyses: Navn og årgangsgruppe, samt evt. start som senior. 

 

8. december 2015 – Springlister via DiveSheets, meet: dtmgreve15, Springlister kan korrigeres via 

sekretariatet indtil 24 timer før konkurrencestart. 

 

Foreløbigt program – ÆNDRINGER KAN KOMME 

Lørdag den 12. december: 

Kl. 13.00  Adgang til omklædning og bassin for opvarmning (nb! offentlig åbent) 

Kl. 13.45  Teknisk møde  

Kl. 15.00 Indmarch og præsentation 

Kl. 15.30 Konkurrencestart 

Kl. 18.00 Forventet afslutning 

 

Endeligt program udarbejdes efter tilmeldinger er modtaget 

 

 

Regler og kvalifikation 

De fuldstændige mesterskabsbestemmelser samt oversigt over krav til springserie findes på 

svoem.org 

 

Dommere og officials 

De deltagende klubber skal informere arrangøren om hvilke dommere og officials, der deltager ved 

mesterskabet For at sikre en god afvikling skal deltagende klubber stille med mindst: 

- 1 dommer ved 1-3 tilmeldte udspringere, 

- 2 dommere + 1 official ved 4 eller flere tilmeldte udspringere. 

Det bedes ved tilmeldingen oplyses hvilket kendskab official har til DiveRecorder, Dommerbords-

/sekretariatsfunktionen eller erfaring som speaker. Opgaver for official aftales med DM-

koordinatoren umiddelbart efter tilmeldingen. 
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Forplejning 

I forbindelse med mesterskabet serveres der lidt frugt,sundt snack samt saft til de tilmeldte 

deltagere og trænere. 

 

 

Betaling 

Deltagergebyr for udspringere og trænere    kr.  50 

Startgebyr pr. start: årgangsgruppe/senior   kr. 100 

 

Der opkræves ikke gebyr for dommere og officials 

Alle beløb faktureres efterfølgende klubberne af Dansk Svømmeunion 

 

 

Kontakt 

Spørgsmål om stævnet og den praktiske afvikling rettes til DM-koordinator:  

Peter Tranto Bräuner, mail: ptb@ptb.dk, tlf. 4042 8099 
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