
 
Täby Synchro Cup 2023

SK Täby Synchro har härmed nöjet att bjuda in till
inbjudningstävling i konstsim 2023, 22 april i Täby simhall (OBS! Nya hallen)

Genomförande: Tävlingen genomförs enligt gällande World Aquatics regler och Svenska 
Simförbundets Övergångsregler 22/23  .  

Omfattning: C: figurer samt fria program i solo, par, lag

B: figurer samt fria program i solo, par, lag

Seniorer: Tekniska program, fria program i solo, par och lag

Juniorer: Tekniska program, fria program i solo, par och lag

Kombination

Observera: - Ingen åldersgräns i C-figurer. 

- Inga resultatlistor för C-klassen. Klubbarna meddelas resultaten separat 
och i bokstavsordning.

- Man kan endast ställa upp i en åldersklass per gren (dvs samma simmare 
kan ej ställa upp i både C-figurer och B-figurer, B-lag och J-lag osv., men 
t.ex. B-par och J-lag är ok).

- Blir det för många anmälda återkommer vi med begränsningar. 

Tider (preliminära) Insläpp och insim (utan musik) kl. 08:00. PREL

Lagledarmöte och domarmöte kl. 08:00.

Tävlingsstart kl. 09:00. Tävlingen beräknas slut ca 18.00. PREL

Lottning av figurer Lottning av figurer görs onsdagen 19 april kl. 12.00. Lottade figurer mailas 
till klubbarna och anslås senare på Täby Synchros hemsida 
(www.tabysynchro.se)

Anmälan: Anmälan senast den 1 april 2023 med uppgift om namn, födelseår, 
tävlingslicensnummer och klass för deltagare, samt namn och email för 
lagledare och domare. Anmälningsavgift 200 kr per startande. Efteranmälan
kan göras t.o.m. 15 april och debiteras med 300 kronor per startande.

Anmälan skickas till tavling@tabysynchro.se, använd gärna det bifogade 
formuläret.

Resultat: Anslås på Svenska Simförbundets hemsida (ej C-klass)

Domare: Minst tre domare per deltagande klubb. Klubbar med 8 eller fler deltagare, 

https://svensksimidrott.se/download/18.5278dde418488c6c621132b3/1668781627975/Beslut%20g%C3%A4llande%20%C3%B6verg%C3%A5ng%20till%20de%20nya%20konstsimsreglerna.pdf


5 domare. Domare anmäls samtidigt som tävlande.

Musik Musikfiler i MP3-format skall användas. Filerna skall vara tydligt märkta 
med namn, klass och klubb. En ljudfil per musikprogram. Filerna skickas till 
tavling@tabysynchro.se i samband med anmälan. Medtag även kopia på 
filerna till tävlingen.

Program: Slutgiltigt program meddelas efter anmälningstidens utgång. 

Information: tavling@tabysynchro.se

Lunch: Egen lunch medtages för både aktiva och domare. Uppvärmningsmöjlighet 
saknas. Det finns ett mindre utbud i simhallens cafeteria. 

Välkomna!
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