
Fynske kortbanemesterskaber Forslag 1.0 

1. Formål 

At kåre Fyns bedste svømmere, i alle aldersgrupper. 

 

2. Deltagere 

For at deltage skal man have opnået et bestemt antal FINA point i minimum én stilart afhængig af 

stævnegruppe. 

Stævnet er opdelt i 3 grupper for både drenge og piger, altså 6 grupper i alt. 

1. Årgangssvømmere 250 FINA point 

2. Juniorsvømmere 375 FINA point 

3. Åben klasse 425 FINA point (Masters 350 FINA point) 

Derudover vil det være muligt at stille op hvis tidsplanen tillader det. Den arrangerende klub gør 

opmærksom herpå 3 uger inden stævnet, hvorefter eventuel eftertilmelding skal være den 

arrangerende klub i hænde 2 uger for stævnet første dag. 

 

3. Afvikling 

Alle løb afvikles med direkte finaler med bedste heat for hver stævnegruppe. 

 

4. Konkurrencer og præmier 

For årgangs-gruppen uddeles der medaljer til top 3 i hver stilart, vurderet ud fra FINA point i ét 

løb, samt pengepræmie til bedste svømmer i allroundkonkurrencen (for regler se allround i åben 

klasse) og mesterskabs T-shirts (alternativt drikkedunk el.lign.) bedste hold i 4x100 IM. 

For Juniorer uddeles penge præmier til bedste svømmer i hver af nedenstående konkurrencer 

konkurrence. 

I åben klasse er pengepræmier til top 3 i hver konkurrence. 

Sprintmesterskab: Bedste gennemsnit i tre 50m + 100m IM. 

Mellemdistance mesterskab: Bedste gennemsnit i tre 200m løb + 400m fri eller IM. 

Langdistance mesterskab: Bedste løb i 800 eller 1500m fri. 

Allround mesterskab: Kan kun vindes hvis man ikke stiller op i de øvrige mesterskaber. Program er 

som følger: én 50m* + én 100m* + én 200m* + én 400m + 100 IM + 200 IM.  

* skal indeholde tre af følgende; fri, ryg, bryst eller butterfly. 

Det er op til den arrangerende klub der findes sponsorpræmier til top 3 i alle konkurrencer.  



 

4b. Præmier 

I mesterskabskonkurrencerne dystes på tværs af køn. 

Mesterskab Årgang Junior Åben klasse 

Sprint 
Stilarts-

medaljer 

400,- kr. 800,- kr. 300,- kr. 100,- kr. 

Mellem 400,- kr. 800,- kr. 300,- kr. 100,- kr. 

Lang 400,- kr. 800,- kr. 300,- kr. 100,- kr. 

Allround 400,- kr. 800,- kr. 1600,- kr. 500,- kr. 250,- kr. 

Der gives 400,- kr. for fynske rekorder slået til stævnet.  

4c. Begrænsninger 

Hver svømmer må stille op i 6 individuelle løb. 

 

5. Løbsprogram 

Ulige løb: Damer 

Lige løb: Herrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag 

Løb Distance Disciplin 

101+102 4x50 fri 

1+2 1500 fri 

3+4 50 butterfly 

5+6 100 fri 

7+8 50 ryg 

9+10 400 IM 

Pause 

11+12 200 bryst 

13+14 400 fri 

15+16 100 ryg 

17+18 200 butterfly 

19+20 100 IM 

103+104 4x100 HM 

Søndag 

Løb Distance Disciplin 

201+202 4x50 HM 

21+22 800 fri 

23+24 50 bryst 

25+26 100 butterfly 

27+28 200 fri 

29+30 100 bryst 

31+32 200 IM 

33+34 50 fri 

35+36 200 ryg 

203+204 4x100 fri 

205+206 
(årgang) 

4x100 IM 


