
                   

 

 

    

 

 

 

 

 

Svenska Simförbundet  
och Simklubben Elfsborg inbjuder till: 

 

SM i Simhopp  
5 – 7 juli 2017 i Borås 

 
SM i Simhopp 2017 arrangeras inom ramen för SM-veckan där ett femtiotal idrotter 

samtidigt arrangerar sina SM-tävlingar i Borås.  

 

Tävlingsplats: Alidebergsbadet, Borås (Sviktar: en 1 m, en 3 m, plattformar 3 m, 5 m, 

7,5 m och 10 m) , Borås. 

  

Program: Tävlingsprogrammet är ej fastställt, kommer att skickas ut så snart det 

är färdigt.   

 

Träning: Måndag: 9:00 – ca 16:00 

Tisdag: 9:00 – ca 16:00 

OBS! Träningen kommer att genomföras under simningens försökspass. Därför 

ska inga hopp ske under startögonblicket.  

 

Anmälan: Anmälan ska ske till Svenska Simförbundet och vara SSF tillhanda 

senast onsdag den 16 juni kl. 12.00. Anmälan görs till 

paula.sinkkonen@svensksimidrott.se  

 

Tävlingslicenser: I anmälan ska även hopparnas tävlingslicensnummer anges för att start 

ska tillåtas. Saknas licensnummer ska hopparna registreras i OCTO. 

 

Efteranmälan: Efteranmälan kan ske senast måndagen den 3 juli kl. 12.00 och kostar 

300 kronor/start och görs till paula.sinkkonen@svensksimidrott.se  

 

Anmälningsavgift: 150 kr/ ind. start. Anmälningsavgiften faktureras av SSF efter avslutad 

tävling.   

Tävlingsserier: SM Svikthopp 1m, 3m och höga hopp 

Tävlingen genomförs enligt FINA:s tävlingsserier, tävlingen 

omfattar endast hoppen med obegränsad svårighetsgrad (6 hopp 

för herrar, 5 hopp för damer).  
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Försök och final genomförs på samtliga höjder. Antal finalister 

meddelas efter anmälningstidens utgång. 

Krav för deltagande 

Följande gäller beträffande antal volter: 

1m: Grupp 1 minst dubbel volt 

 Grupp 2-4 minst 1,5 volter 

 Grupp 5 minst 1 volt 

3m: Grupp 1 minst 2,5 volter 

 Grupp 2-5 minst 1,5 volter 

Höga: Grupp 1 minst 2,5 volter 

 Grupp 2-5 minst 1,5 volter (vid hopp från 5 och 7,5m) 

 

 

Avanmälan: Återtagande av anmälan kan ske enligt regel 305 i SSF:s 

tävlingsbestämmelser.  

För sent inkommen avanmälan belägges med en straffavgift på 300:-/ 

avanmäld start. Om tävlingsläkaren utfärdar startförbud uttas inte en 

straffavgift. 

 

Mat: För information och beställning av mat se www.sm.skelfsborg.com   

 Sista dag att boka mat är fredagen den 16 juni 

 

Logi: Logierbjudanden www.sm.skelfsborg.com Övriga logialternativ finns 

även här www.smveckansverige.se/ Boknings sker med bokningskoden 

”SIMSM2017” och senast 10/4 då rummen släpps på denna 

bokningskod. 

 

Hopplistor: Hopplistor ska skrivas in i god tid före tävlingens start i DiveRecorder, 

dock senast 18.00 dagen före tävling. Vi ser dock gärna att de skrivs in 

tidigare. Ändringar kan göras till kl. 18.00 dagen för resp. gren. 

 

Övrigt: Övrig information, startlistor och domarschema utgår till berörda 

klubbar snarast efter anmälningstidens utgång. Informationen kommer 

även att finnas på http://sm.skelfsborg.com/ 

 

Information: När det gäller anmälningar: 

Paula Sinkkonen paula.sinkkonen@svensksimidrott.se tfn: 010-476 53 12 

 

All övrig information:  

Hemsida för SM-veckan: www.sm.skelfsborg.com  

 Jonas Söderberg jonas@skelfsborg.com 070-5736472 
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