
 
 
 

 
 

Speedo Finnish Open Water Championships arrangeras den 6e augusti 2022 på Kisakeskus 
i Raseborg https://kisakeskus.fi/ Tävlingarna arrangeras av Finska Simförbundet i 
samarbete med Kisakeskus och Ekenäs Simsällskap. 

Tidtabell: 
08:30-09:15 Anmälan/Registrering Finska Mästerskap 

09:30–10:00 Tävlingsinfo Finska Mästerskap 

10:30– FM 3 km Damer, tjejer 14-18 och damer masters (ålderskategori i varje 5 år) 

12:00– FM 3 km Herrar, pojkar 14-18 ja herrar masters (ålderskategori i varje 5 år) 

12:00-14:00 Lunch 

14:00-15:00 Prisutdelning Finska Mästerskap och registrening för öppen klass 

15:00-15:30 Info för öppen klass 

16:00 Öppen klass 1,5 km och 3 km 

18:00 Prisutdelning öppen klass (dragning) 

18:30-19:30 Måltid för öppen klass 
Anmälningsavgifter 

Finska Mästerskap 3 km: 70 € 

(inkluderar licens, startpaket, lunch och bastu) 

Pris utan lunch: 55 € 

Finska Mästerskapstävling stafett 3 * 3 km 10 €/person 

Öppen klass 1,5 och 3 km: 55 € 

(inkluderar startpaket, måltid och bastu) 

Försäkring: 9 € 
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Anmälan 
Du anmäler dig till: https://www.suomisport.fi/events/3d9f65b8-78e9-4984-9eb6-
2f27033db9b7 Sista anmälningsdag 26.7.2022. Efteranmälningar till Finska 
Mästerskapstävlingarna är inte möjligt i enlighet med Finlands simförbunds regler. 

Anmälan i öppen klass: https://www.suomisport.fi/events/3b6f5294-29b9-4e8a-abf6-
e7c19409d42e  

Licens 

Anmälan inkluderar licens. Deltagande i FM-tävlingar går enligt åldersklass. 

Tävlingsklasser: 

FM tävlingar herrar 

FM tävlingar damer 

FM tävlingar pojkar (14-18) 

FM tävlingar flickor (14-18) 

FM tävlingar herrar ålderskategori (i varje 5 år) 

FM tävlingar damer ålderskategori (i varje 5 år) 

FM tävlingar stafett (3 deltagare, båda könen representerade i laget) 

Tävlingsregler 

Alla tävlingar genomförs i enlighet med FINAs tävlingsregler för öppet vatten. Alla starter 
sker från vattnet. Alla deltagare måste använda simmössa som man får av arrangörer 
samtidigt som tidtagningschip. 
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Boende vid Kisakeskus 5.–7.8.2022 

2 nätter med frukost (huvudbyggnaden) 

Enkelrum/96 €/person 

Dubbelrum/85 €/person 

2 nätter med frukost (stuga) 

För två 130 €/person 

För tre/fyra 73 €/person 

2 nätter med frukost (radhus) 

För två/tre 85 €/person 

Bokingar via: info@kisakeskus.fi eller +358 19 223 030 
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