
 

 

INBJUDAN 

 

Svenska Simförbundet och Polisens IF Simhopp har nöjet att inbjuda till 

ÖPPNA SVENSKA MASTERSMÄSTERSKAPEN  

Tidpunkt:  13 augusti 2016. Preliminära tävlingstider är 9-17 
 
Plats:  Eriksdalsbadet i Stockholm, Sverige. Tävlingsarenan har fyra 1-meterssviktar, tre 3-

meterssviktar och hopptorn med plattformar på 1, 3, 5, 7,5 och 10 meter. I anslutning 
till simhoppsbassängen finns en landträningslokal.  

 
Preliminära träningstider:  Fredag 12 augusti kl. 17.00-19.00 
                            Lördag 13 augusti kl. 08.00 – 09.00  
 
Tävlingsklasser och tävlingsserier: 

Svenska Mastersmästerskapen  

Tävlingen omfattar följande åldersklasser: 

25-29 år                   55-59 år 

30-34 år                   60-64 år   

35-39 år                   65-69 år 

40-44 år                   70-74 år   

45-49 år                   75-79 år    

50-54 år                   80-             (femårsintervaller så långt det behövs) 

Tävlingsgrenar är svikthopp 1 meter, svikthopp 3 meter och höga hopp för alla åldersklasser. FINA:s tävlingsserier för 
Masters gäller för resp. åldersklass. 
 
Det finns också möjlighet att tävla i premasters för hoppare mellan 18 och 24 år.  
Tävlingsserier är FINA:s tävlingsserier för Masters i åldersklassen 25-29 år. 
 
För hoppare över 18 år som ännu inte har fulla mastersserier finns samtidigt som mastersSM avgörs möjlighet att 
tävla i nybörjarklass, novis, som inte är ett SM men en bra start på väg mot mastershoppning.  
 
Novis omfattar åldersklasserna 18-29 år, 30-49 år och 50 år och uppåt. Tävlingsgrenarna är svikthopp 1 meter, 
svikthopp 3 meter och höga hopp 5 meter. Tävlingsserien omfattar 4 hopp. Fothopp (hopp nr 100 och 200) får 
användas. Hoppen som utförs får innehålla max 1,5 volt. Den högsta svårighetsgraden på ett hopp som utförs får 
vara 1,7. Ett hopp får upprepas men får då svårighetsgraden 1,0.  
 
 
 
 
Domare:  Deltagande klubbar ombeds att i samband med anmälan också ange vilka personer som 

kan tjänstgöra som domare. 



 

 
Logi:  Ordnas på egen hand. 

  

Anmälan: Anmälan ska ske på  
 https://sportadmin.se/form/form.asp?ID={C13E2F7F-8972-4182-AF12-5F295E13DC94}  
 senast den 27 juni 2016. 

 
Anmälningsavgiften är 200 kr per start. Anmälningsavgiften faktureras.  
 

Hopplistor:                          Dive Recorder kommer att användas under tävlingen och hopplistor 
                                                   ska registreras i detta program. Mer information om detta lämnas i 
                                                   samband med att närmare information skickas ut efter att anmäl- 
                                                   ningstiden har gått ut. 
                            
Information: Kontakta Sofia Isoz, sofia.isoz@polisensimhopp.se eller Åsa Mossmyr 

mossmyran@gmail.com 
 

Närmare information med tävlingsprogram kommer att skickas ut efter att 
anmälningstiden har gått ut.    

 

                                                                                       VÄLKOMNA! 


