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PM DALA MINISIM
Dala Minisim är en Nybörjartävling öppen för simmare upp till 12 år.
Syftet med tävlingen är att ge nya och orutinerade simmare en träning i att tävla utanför den
egna klubben. Arrangemanget ska genomföras med hänsyn till deltagarnas förmåga och
erfarenhet av att tävla. Inga diskvalifikationer görs enligt gällande regelbok. Tävlingsledaren
meddelar i stället "grova regelbrott" till ansvarig tränare på lämpligt sätt. Dock ska grova
överväxlingar och fel simsätt leda till diskvalificering, vid eventuella tjuvstarter återkallas
heatet. Resultaten ska inte rapporteras till Svenska Simförbundet så klubbarna behöver inte
registrera simmarna i simdatabasen OCTO.
Deltagare från olika åldersklasser startar i blandade heat men åtskiljs i den officiella
resultatlistan.
Utsimningstider (som står till höger i grenordningen) innebär att;
Om man har ett personligt rekord som är bättre än den tiden får man inte simma den grenen.
(gäller endast 12-åringarna).
Den avslutande lagkappen genomförs som mixad pojkar/flickor utan krav på fördelning eller
åldersklass.
Arrangören ska ta ut en anmälningsavgift på 30 kr/individuell anmälan och 50 kr/
laganmälan. Sista anmälningsdag ska vara 11 dagar innan tävling.
Efteranmälan ska kunna göras till dagen innan tävlingsdagen utan förhöjd avgift, och utan
att behöva seedas in sist.
Klubb som inkommer med tävlingsanmälan efter sista anmälningsdag ska istället debiteras en
förseningsavgift på 500:Efteranmälan på tävlingsdagen kostar dessutom dubbel anmälningsavgift (60 och 100 kr).
Strykningar, efteranmälningar samt laguppställningar ska lämnas in senast 1 timme före
tävlingsstart.
Medaljer ska delas ut till placering 1 – 3 i varje åldersklass och gren. Enligt grenordningen
utfaller detta i totalt 36 guld, silver respektive bronsmedaljer.
De speciellt framtagna Dala Minisim-medaljerna beställs av;
Föreningsprodukter AB
Box 10022
78110 BORLÄNGE
Epost: order@foreningsprodukter.se
Telefon 0243-817 70 el. 818 80
Fax 0243-869 90
Mob 070-627 11 22

Medaljerna beställs och bekostas av
arrangerande förening, gravyren ska ange
årtal och ort. Exempelvis;

Ett deltagardiplom ska utdelas till samtliga startande med hjälp av respektive ledare. Tider
eller placeringar anges inte. Målsättningen ska vara att samtliga deltagares namn och
föreningstillhörighet läses upp av speakern.
Ett original av deltagardiplomet ska finnas hos varje arrangerande klubb.
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Grenordning (vid båda tävlingarna)

1
2
3
4
5
6
7
8

25 m Ryggsim
25 m Ryggsim
25 m Fjärilsim
25 m Fjärilsim
25 m Bröstsim
25 m Bröstsim
50 m Bröstsim
50 m Bröstsim

Utsimningstid

Pojkar 11, 10, 9 år och yngre
Flickor 11, 10, 9 år och yngre
Pojkar 12 år
Flickor 12 år
Pojkar 11, 10, 9 år och yngre
Flickor 11, 10, 9 år och yngre
Pojkar 12 år
Flickor 12 år

24s
24s

50s
48s

Prisutdelning + 15 minuters paus
9
10
11
12
13
14
15
16

25 m Fjärilsim
25 m Fjärilsim
50 m Ryggsim
50 m Ryggsim
25 m Frisim
25 m Frisim
50 m Frisim
50 m Frisim

Pojkar 11, 10, 9 år och yngre
Flickor 11, 10, 9 år och yngre
Pojkar 12 år
Flickor 12 år
Pojkar 10, 9 år och yngre
Flickor 10, 9 år och yngre
Pojkar 12 och 11 år
Flickor 12 och 11 år
10 minuter paus

17

4*25 m Frisim

Pojkar och Flickor 12 år och yngre
Prisutdelning
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46s
44s

40s
40s

