NKK hälsar välkomna till RM (Svenska Riksmästerskapen)
och NKK´s avslutningstävling.
Lördagen den 27/6. Norrköping Centralbadets 50m bassäng.
Denna gång kommer Elit, A- och B- gruppen starta först med att simma
Riksmästerskap.
Riksmästerskap i simning är en tävling som genomförs på flera platser runt om i Sverige och
sammanställs till en gemensam resultatlista. Innan sista dagen för anmälan var det över 50 klubbar
som anmält att de ska delta.
GRENAR: Man kan tävla i alla individuella grenar som finns på SM/JSM (50m). Respektive förening
bestämmer själva vilka av dessa grenar man erbjuder sina simmare lokalt.
ÅLDERSGRUPPER: Varje gren, och det skiljer sig från gren till gren, kommer att innehålla de
åldersgrupper som finns på SM/JSM (50m) och Sum-Sim (50m). För simmare som tillhör flera
åldersgrupper så kommer de att redovisas i resultatlistorna för alla de grupper som de tillhör.
RESULTAT: Varje förening beställer LiveTiming och skickar upp sina resultat dit. En gemensam
resultatlista för alla deltagande föreningar kommer Svenska Simförbundet, automatiskt att
sammanställa på LiveTiming, på liknande sätt som det har fungerar på Sum-Sim regionfinal.
Priser: De tre första i den gemensamma resultatlistan i alla grenar och åldersgrupper tilldelas en
medalj av Svenska Sim Förb. Medaljerna skickas till simmarens förening som ansvarar för att dela ut
dem.
Eftersom vi, för första gången, ska använda ett nytt anmälningsystem är det viktigt att tränarna går
igenom vad ni ska simma och lämna det till Håkan senast onsdag den 17/6.

C-, D- och E-gruppen kör därefter i NKK’s avslutningstävling.

Elit-, A- och B-gruppen.

C-, D- och E-gruppen.

Insim 12.00- 12.50 Hela bassängen.
Tävling 13.00-15.30
Vi tävlar på 6 banor. Banorna 2-7.
Bad/avbad sker på bana 1 och 8.

Insim 15.00- 15.40. bana 1 och 8
Tävling 15.45-17.15.
Vi tävlar på 6 banor. Banorna 2-7.
Insim, bad/avbad sker på bana 1 och 8.






Tränarna väljer ut 2-3 grenar tillsammans med er.
Tidtagning, halvautomatiskt 6 banor.
Vi behöver 12-15 funktionärer. Anmäl till mats.sjostrand@nkk.se om ni kan ställa upp.
Tyvärr kan vi inte tillåta publik! Regeringens restriktioner gäller fortfarande. På senaste
tävlingen var det allt för många föräldrar som slank in och var runt tävlingsbassängen. Vi ber
er alla respektera de regler som åligger oss som arrangörer. Så snälla: Stanna hemma !

