
Masters SM 2015 långbana 
fre 27 - lör 28 november 2015 på Fyrishovsbadet, Uppsala 

Dags att anmäla Er till Masters SM
Vi vill ha många simmare till Masters SM från Neptun och behöver hjälp att sprida den här 
informationen. Ställ upp individuellt eller simma lagkapp! Tävlingslicens ordnas via vårt kansli om 
Ni inte redan har en. Skicka ett mail till kansli@skneptun.se så hjälper vi dig med det.

Sista dag för bokning är 10 november-15, 23:59 
• sista tid för bokning av individuella starter
• sista tid för anmälan av intresse för att simma lag
• sista tid för bokning av boende
• sista tid för bokning av biljetter till kamratfesten
• sista tid för bokning av biljetter till fre middag eller lunch lör

Hur Ni bokar 
Individuella starter bokas via vår webbplats. Gå in på vår anmälnings och medlemssida: 
skneptun.kanslietonline.se -> Logga in på ditt medlemskonto. Välj Start -> Boka aktivitet -> bläddra 
längst ned i listan så dyker tävlingen upp under rubriken Tävlingar. När ni gör er anmälan via 
medlemskonto så måste ni ange en tid. Har ni ingen tid så får ni uppskatta tiden genom att 
genomföra ett testlopp eller liknande. Anmälan utan tider kommer att tas bort. Samma sak gäller 
anmälningar från simmare som inte har tävlingslicens.

Anmälan för intresse till att simma lag skickas till r.franzen@skneptun.se, Ange ditt namn, de 
lagkapper du kan simma.

Kamratfesten (lö 28 november), middag (fre 27 november) och lunch (lör 28 november) bokas 
via mail till r.franzen@skneptun.se. 
Boende Enkel eller dubbelrum(fr-lö alt. fr-sö), Pris 980 kr/natt och rum. Samma pris för enkel och 
dubbelrum, så det blir halva priset om man delar rum.
Betalning Allt faktureras Er direkt efter tävlingen via ert medlemskonto.
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INBJUDAN 

ÖPPNA MASTERS-SM 50M 
27 – 28 NOVEMBER 2015 i Uppsala 

 
Tävlingsplats:  Fyrishov (50m), 8 banor 
 
Arrangör: Svenska Simförbundet och Upsala Simsällskap 
 
Tävlingsdatum: 27 – 28 november 2015 
 
Tävlingstider:    Insim   Start 
 Fredag 27/11 pass 1 12.00 – 14.45 15.00 

Lördag 28/11 pass 2 07.30 – 08.45 09.00 
Lördag 28/11 pass 3 13.30 – 14.45 15.00 

 
 Avsimning sker i undervisningsbassängen bakom tävlingsbassängen. 
 
Hemsida: www.upsalasim.nu 
 
Anmälan: Sista anmälningsdag är torsdagen den 12 november 2015 kl. 24.00 
 Anmälan görs via OCTO och deltagare måste ha licensnummer registrerat, 
 alternativt via mail till tavling@upsalasim.nu  
 Anmälan görs endast av och via registrerad förening. 
 OBS! Vid stort antal starter kommer hängande start att tillämpas, gäller samtliga 

simsätt.  
  
 För utländska deltagare görs anmälan via LENEX-fil alternativt via mail till 

tavling@upsalasim.nu Se separat inbjudan på engelska. 
 
Efteranmälan: I mån av plats och mot dubbel anmälningsavgift senast tisdagen den 24 november 

kl. 12.00 till tavling@upsalasim.nu    
 
Anmälningsavg.:  70:-/individuell start och 100 :-/lagkappstart. Alla avgifter faktureras i efterhand av 

Upsala Simsällskap, gäller även kostnader för mat och logi. 
 
Betalning: Alla anmälningsavgifter faktureras respektive förening efter avslutad tävling. 
 
Avanmälan: Avanmälan inför pass 1 senast den 27 november kl. 12.00 samt inför pass 2 och 3 

senast 30 minuter efter föregående avslutat pass. 
 Försent inkommen avanmälan beläggs med straffavgift på 300 kr (§ 305 i 

SSF:s tävlingsbestämmelser). Gäller dock ej om startförbud utfärdats av 
tävlingsläkaren. 

 
Klasser:  Individuellt 
 Premaster 20 – 24 
 A 25 – 29, B 30 – 34, C 35 – 39, D40 – 44. E 45 – 49, F 50 – 54, G 55 – 59, H 60 – 

64, I 65 – 69, J 70 – 74, K 75 – 79. L 80 – 84, M 85 – 89, N 90 – 94,  
 O 95 och äldre. 
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 Lagkapp 
 Premaster 80 – 96, 
 A 100 – 119, B 120 – 159, C 160 – 199, D 200 – 239, E 240 – 279, F 280 – 319,  
 G 320 – 359 
  
Laguppställning: Inlämnas till tävlingsbyrån senast 60 minuter innan tävlingsstart för respektive 

pass. Laguppställningar som inlämnas senare beläggs med en extra avgift på 300 kr 
som faktureras respektive förening. 

  
PM:  PM publiceras den 13 november i samband med startlistan på hemsidan och 

www.livetiming.se   
 
Startlista: Vid korrigering av anmälningstider, vänligen kontakta tavling@upsalasim.nu  
 senast den 20 november 2015. 
 
Resultat: Resultatlistor publiceras löpande under tävlingen på resultattavlan samt på 

www.livetiming.se  
 
Medaljer: Simförbundets mästerskapsmedalj till segrare, medalj till 2:a och 3:e plats. 

Information om prisutdelning finns i kommande PM. 
 
SM-poäng: För placeringar i masterssimning erhålls 7,5,4,3,2 samt 1 poäng till de sex bästa 
 Placeringarna i varje gren och åldersklass under förutsättning att minst tre 

deltagare, som representerar minst två föreningar, startar i grenen. Vid färre än sex 
startande fördelas poängen så att sista simidrottaren får 1 poäng och segrande 
simidrottare får 1 poäng mer än 2:an. 

 För placering i lagsimning fördubblas poängen. Lagpoängen erhålls endast i gren 
med minst två startande lag från minst två föreningar. 

 
Invigning: En kortare invigning kommer att hållas fredagen den 27/11 kl. 14.50 
 
Kamratfest: Kamratfest anordnas lördag kväll. Mer information presenteras på Upsala 

Simsällskaps hemsida www.upsalasim.nu i slutet av september. 
 
Övrig information: Hittar ni på www.livetiming.se och www.upsalasim.nu eller telefon 018-22 21 64 
  

 
Grenordning: Fredag pass 1                  Lördag pass 2 
 1. 200m Medley Damer   13. 50m frisim Damer 
 2. 200m Medley Herrar  14. 50m frisim Herrar 
 3. 100m Ryggsim Damer  15. 200m Ryggsim Damer 
 4. 100m Ryggsim Herrar  16. 200m Ryggsim Herrar 
 5. 100m Fjärilsim Damer  17. 50m Fjärilsim Damer 
 6. 100m Fjärilsim Herrar  18. 50m Fjärilsim Herrar 
 7. 50m Bröstsim Damer   19. 200m Frisim Damer 
 8. 50m Bröstsim Herrar  20. 200m Frisim Herrar 
 9. 4x100m Medley Damer   21. 4x100m Frisim Damer 
 10. 4x100m Medley Herrar  22. 4x100m Frisim Herrar 
 11. 1500m Frisim Damer   
 12. 800m Frisim Herrar  Lördag pass 3 
    23. 4x100m Frisim Mixed 
    24. 50m Ryggsim Damer 
    25. 50m Ryggsim Herrar 
    26. 100m Bröstsim Damer 
    27. 100m Bröstsim Herrar 

  28. 100m Frisim Damer 
29. 100m Frisim Herrar 

  30. 4x100m Medley Mixed 
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Vi kan i samarbete med Fyrishov och Scandic Hotell erbjuda följande alternativ för mat och logi: 

 
 

Lunch/middag: Alla måltider kan erbjudas på Fyrishov. 
Frukost  69 kr.  Lunch 95 kr.         Middag 95 kr 

   
Logi: Campingstuga, Fyrishov, 4 bäddar 695 kr./natt exkl. måltider. 
 För mer information: www.fyrishov.se  
 
 Hotell, gäller helgpriser fredag – söndag. Alla priser inkl. frukost. 
 

  Dubbelrum  Enkelrum  
Hotell Scandic Upplandia 980 kr  980 kr 

 För mer information:  www.scandichotels.se/uplandia 
 
 

OBS! All bokning av mat & logi görs till Upsala Simsällskap via mail. 
tavling@upsalasim.nu  

Alla kostnader för mat och logi faktureras i efterhand av Upsala Simsällskap. 
 
 

För tävlande som kommer med tåg eller flyg så samarbetar vi även med Uppsala Taxi, 018-100 000 
 

 
 

                  

http://www.fyrishov.se/
http://www.scandichotels.se/uplandia
mailto:tavling@upsalasim.nu

