Invitation til DM og FM i parasvømning
Januar 2020
Parasport Danmark Svømning har hermed fornøjelsen at invitere alle danske klubber til at deltage
i DM og FM 2020. Stævnet afholdes i samarbejde med H2Odense lørdag den 2. maj 2020.
Organisationskomiteen vil gøre deres yderste for at svømmere, trænere og ledere får den bedst
mulige oplevelse.
Stævnets proportioner:
DM og FM bliver afhold i Svømmehallen Universitetet
Adressen er:
Svømmehallen Universitetet
Campusvej 55, 5230 Odense M
https://odense-idraetspark.dk/faciliteter/svoemmehallen-universitetet
Stævnet afholdes på 25 meter bane med 8 baner og en vandtemperatur på 27 ºC. Derudover
afholdes stævnet med elektronisk tidtagning (OMEGA) og scoreboard på alle baner. Stævnet er for
svømmere med et fysisk-, udviklings- eller synshandicap. Stævnet vil blive afholdt i henhold til
World Para Swimming’s regler, der kan findes på http://www.paralympic.org/Swimming
Alle der har løst licens i parasvømning i sæsonen 2019/20 kan deltage i stævnet. Der er ingen
kravtider for at deltage i Mesterskabet.
Svømmere i klasserne S1 - S14, og S16 (Downs Syndrom: Trisomi 21) kan deltage.
I 2020 inviterer vi for første gang svømmere der har diagnoser indenfor Autisme Spektrum
forstyrrelser (ASF). Det er svømmere der ikke kan opfylde kravet til at være i klasse S14. Vi
betegner, ligesom de øvrige nordiske lande, denne klasse som S20. Formålet med at indfører
endnu en klasse er at vi oplever et behov for svømmere med ASF.
Svømmere der ikke tidligere har deltaget i regionsstævner, eller været tilknyttet Parasport
Danmark svømmehold, Landshold, Talenthold eller Udviklingshold skal ved tilmelding til
mesterskabet udfylde dokumentation om klassifikation. Der kan læses mere om klassifikation på
Parasport.dk/klubber/værktøjer/klassifikation hvor man også kan udfylde og indsende
dokumenter https://form.jotformeu.com/72992598826377 Hvis dokumentationen ikke er
fyldestgørende for en indplacering, må svømmeren svømme uden for konkurrence. Seedning af
heats sker efter tilmeldingstider og ikke efter klasser.
Hver svømmer kan maximalt deltage i 5 individuelle løb.
Tilmelding:
Sendes til Allan Svenningsen
Tilmelding kan ske via www.svømmetider.dk
Eller via E-mail allansvenningsen@webspeed.dk
Telefon 40 41 59 07
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Lenex-fil kan blive tilsendt, hvis det ønskes.
Tilmeldingerne skal være organisationskomiteen i hænde senest torsdag d. 2. april.
Tilmeldinger modtaget efter denne dato vil ikke nødvendigvis blive accepteret.
Tilmeldingsgebyr:
Individuelle starter:
50 kr. pr. start
Holdkapstarter:
100 kr. pr. start
Hvis svømmere eller hold ikke møder til start eller bliver forhindret i at deltage refunderes
tilmeldingsgebyret IKKE!
Det totale tilmeldingsgebyr skal være betalt senest d. 6. april (betaling efter d. 6. april vil blive
pålagt et administrationsgebyr på 100 kr. pr. akkreditering) til følgende konto i:
Sparekassen Kronjylland
Tronholmen 1, 8960 Randers SØ
Kontonr.: 6191 – 0012300743
Angiv venligst som reference: 1160 202106, skriv svømmerens navn og klubnavn.
Løbsrækkefølge:
Opvarmning fra kl. 12.00-13.10 stævnestart kl. 13.20
Løb 200 400m IM Damer
Løb 210 400m IM Herrer
Løb 1 200m fri damer
Løb 2 200m fri herrer
Løb 3 200m IM damer
Løb 4 200m IM herrer
Løb 5 50m bryst damer
Løb 6 50m bryst herrer
Løb 7 100m fri damer
Løb 8 100m fri herrer
Løb 9 50m fly damer
Løb 10 50m fly herrer
Løb 11 100m ryg damer
Løb 12 100m ryg herrer
Løb 13 400m fri damer
Løb 14 400m fri herrer
Løb 15 50m ryg damer
Løb 16 50m ryg herrer
Løb 17 100m bryst damer
Løb 18 100m bryst herrer
Løb 19 50m fri damer
Løb 20 50m fri herrer
Løb 21 100m fly damer
Løb 22 100m fly herrer
Løb 100 4 x 50m fri MIX
De to første løb, 200 og 210 er ikke en del af DM FM. Det er rekordløb hvor alle har mulighed for
at sætte rekorder i discipliner som der meget sjældent er mulighed for at svømme. Der uddeles
ikke medaljer i løb 200 og 210.
Løbene løb 7 og 8, 100m fri og løb 19 og 20, 50m fri er samtidig DIF Danmarksmesterskab i
svømning for handicappede.
Resultater:
Vi er så få svømmere i hver klasse at det ikke giver mening at uddele FM medaljer i hver klasse for
sig. Vi er generelt ikke mange svømmere, og i flere klasser næsten ingen svømmere, hvorfor
Idrætsudvalget har valgt ikke at uddele medaljer i alle klasser for sig. Vi har valgt at alle svømmer
mod alle hvor alle tider bliver omregnet til point.
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Det betyder desværre at det ikke er synligt hvem der vinder. Det er ikke den svømmer der
kommer først i mål der nødvendig vis er vinderen. Vinderen er den svømmer der kommer tættest
på verdensrekorden i sin klasse og i det konkrete løb.
Placeringerne fordeles efter 1000 point modellen. For klasserne S1 til S14 vil basetiden udregnes
efter World Para Swimming verdensrekorden på langbane. Kortbane bruges ikke meget i WPS regi
og derfor er de tider ikke på et højt niveau. Tiderne omregnes til kortbanetider efter Dansk
Svømmeunions omregningsfaktorer.
For klasse S16 vil base-tiden tage udgangspunkt i DSISO-verdensrekorder på kortbane.
Da der ikke findes verdensrekorder for klassen S20 kan denne klasse ikke indgå i DM og FM
almindelige kamp om medaljerne, men vil blive passende belønnede i deres egen klasse - S20.
Præmier:
Der vil blive uddelt et sæt Parasport Danmark FM-medaljer i alle individuelle løb efter minus 1
princippet. Hvis der er tre svømmere der gennemfører løbet, så vil der kun blive uddelt én guld- og
én sølvmedalje.
I løbene 7, 8, 19 og 20 vil der yderligere blive uddelt en DIF-guldmedalje (den er oval) til vinderne i
hver af de fire løb.
Børneklasse.
For at tiltrække de yngste til FM vil der for børn årgang 2006 og yngre blive uddelt FM-medaljer i
50m fri og 50m rygsvømning.
Juniorklassen.
For juniorer årgang 2002 eller yngre vil der blive uddelt et FM-medaljesæt til de tre bedste piger
og til de tre bedste drenge efter højeste point scorer.
Masterklassen.
Der vil blive uddelt et sæt Parasport Danmark FM-medaljer i alle individuelle løb efter minus 1
princippet til svømmere der er født i årgang 1990 eller tidligere.
Holdkapper:
Holdkapperne afvikles som mixholdkapper, hvor der kan deltage to herrer og to damer på samme
hold. Holdene kan sammensættes af svømmere fra alle handicapklasser uden begrænsninger i
forhold til et samlet pointtal. Klubberne kan låne svømmere af hinanden. I holdkapperne uddeles
der sjove præmier.
Officials:
Klubber der har 3 eller flere svømmere tilmeldt til stævnet skal medbringe en official der har
bestået Modul 2, Mål-, vende- og banedommer.
Forplejning:
Der vil komme informationer om dette senere.
Velmødt i Odense lørdag den 2. maj 2020.
Svømmeudvalget.
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