
Öst Svenska DM i Jönköping den 17-18/10 - 2020. 
Till denna tävling får simmare, som har kvalat in i Elit- och A-gruppen anmäla sig. Anmälan 
sker via NKK´s hemsida. Senast den 8/10. NKK rekommenderar att man inte simmar mer än 2 
individuella grenar per tävlingspass vilket är inkluderat i kostnaden, önskar ni att anmäla Er på fler 
grenar sker det i samråd med Er tränare och det medför en extra kostnad om 75kr per gren. 
Det är bara de som fått denna anmälningslapp via mail, som är kvalade och får anmäla 
till tävlingen.  

Transporter: Måste ni lösa själva. Tränarna kommer ta minibussen dit lördag morgon 
och hem söndag em, då finns det 7 platser om någon vill åka med där. Hör av er till Håkan om 
detta, SMS: 0705243570, mail hakan.hertzman@nkk.se .  
 
Vi kommer inte sova över där.  
 
Tävlingen är en prioriterad tävling, vilket innebär att NKK subventionerar den med 50% av 
ordinarie kostnad. De som uppnått kategori 1-5 har ytterligare subventionering på den summan.  
  

Kvalregler: 50, 100, 200 m frisim 
Simmare som är inkvalad på enbart 50, 100 eller 200 m frisim får simma samtliga tre 
distanser, men seedas sist om hon/han saknar anmälningstid. Nytt för i år är att om man  
kvalat in på 50, 100 eller 200 frisim, så får man även anmäla sig på 400, 800 och 1500 
frisim. Det kan dock vara så att man måste begränsa dessa grenar för icke kvalade. 
400, 800, 1500 m frisim  
Simmare som är inkvalad på enbart 400, 800 eller 1500 m frisim får simma samtliga tre 
distanser, men seedas sist om hon/han saknar anmälningstid. Heatbegränsning till tre  
heat/gren gäller dock.  
50, 100, 200 m ryggsim, bröstsim och fjärilsim 
Simmare som är inkvalad på enbart 50, 100 eller 200 rygg-,Bröst-, fjäril får simma samtliga  
tre distanser i respektive simsätt. 
100, 200, 400 m medley 
Simmare som är kvalad på enbart 100, 200 eller 400 m medley får simma samtliga distanser  
på medley.  
Pga Corona viruset kommer tävlingen genomföras på följande sätt. 
       *     Tävlingen sker utan publik. 

 Flickor kör enbart lördag, Pojkar kör enbart söndag. 
 Uppvärmning sker utomhus, eller på markerade uppvärmningsytor, annars får man ej 

vistas på bassängplan, förutom i samband med era lopp. 
 Vi kommer förmodligen inte boka någon lunch, utan även här kommer ni få ta med 

matsäck. När vi får PM om tävlingen, vet vi hur arrangörerna tänker lösa 
lunchalternativet, då bestämmer vi hur vi gör. 

 Endast ett heat bakom startpallarna. 
 Klubbarna får anpassade platser på läktarna och i omklädningsrummen. 
 Folkmyndighetens och Svenska Simförbundets rekommendationer kommer följas. 

 

Grenordning för Östsvenska Mästerskapen, 25 m 
Pass 1 och 3  Pass 2 och 4 
start kl. 10.00  start kl. 10.00 
1. 100 frisim  10.  200 frisim  
2. 50  bröstsim  11. 100 bröstsim 
3. 1500 frisim  12. 800 frisim  
4. 100 ryggsim  13. 100 fjärilsim  
5. 200 medley  14. 50 ryggsim  
6. 200 bröstsim  15. 200 fjärilsim  
7. 400 frisim  16. 50 frisim  
8. 50 fjärilsim  17. 200 ryggsim  
9. 400 medley   18. 100 medley 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

JDM/DM Damer      Herrar   
  25m  50m    25m  50m 
50m fr 00:29,99 00:30,96   00:27,38 00:28,46 
100m fr  01:05,01 01:06,81   00:59,63 01:01,82 
200m fr  02:20,98 02:25,50   2,11,30 2,16,90 
400m fr  05:01,60 05:09,99  4,43,69 4,53,84 
800m fr  10:26,04 10:49,96   10,02,78 10,24,27 
1500m fr  20:11,28 20:53,46   19,09,20 20,03,84 
50m br  00:37,96 00:39,17   34,63 35,87 
100m br  01:22,02 01:25,60   1,15,53 1,18,77 
200m br  02:57,94 03:06,93   2,45,45 2,53,58 
50m ry  00:34,03 00:35,61   31,48 33,34 
100m ry  01:12,80 01:16,20   1,07,26 1,11,61 
200m ry  02:38,93 02:45,82   2,28,20 2,37,91 
50m fj  00:32,37 00:32,94   229,72 30,36 
100m fj  01:11,97 01:13,95   1,05,76 1,08,03 
200m fj  02:41,62 02:47,75   2,29,72 2,36,37 
100m me  01:14,51 -   1,08,62 - 
200m me  02:40,27 02:45,96   2,28,64 2,35,61 
400 m me  05:42,91 05:57,54   5,23,12 5,39,56 
4x50m fr  02:04,19 02:08,06   1,53,32 1,57,63 
4x100m fr 04:32,36 04:39,57   4,07,77 4,17,59 
4x200m fr  10:00,40 10:18,45   9,19,90 9,36,25 
4x50m me  02:17,70 02:22,03   2,06,27 2,11,04 
4x100m me  05:03,57 05:14,31   4,38,10 4,48,52 
      

 

Kvalperiod: 2019-01-01 – 2020-10-04       

 

 
 
 
 


