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Välkomna till Rosenlundsbadet Sprint 
och Handikapps SM  

 

i Jönköping 2-4 maj -14! 
 

 
Ni kan följa tävlingen på http://www.livetiming.se  

 
 
Tävlingsbyrån  Finns i tävlingssekretariatet.    
 
Avgifter  All mat och logi och anmälningsavgifter faktureras i efterhand. 
 
Starttider för  Fredag 2/5  14.00 
tävlingspassen  Lördag 3/5  08.30 och 16.00 
  Söndag 4/5  08.30 och 15.00 
 
Publik  Fri entré gäller för samtliga tävlingspass. Ingång genom kassan. 
 
Insimning  Fredag 13.00 - 13.50 Hela bassängen 
  Lördag 07.15 - 08.20 ” 
  Lördag 15.00 - 15.50 ” 
  Söndag 07.15 - 08.20 ” 
  Söndag 14.00 - 14.50 ” 
 
Avsimning  Avsimning kan ske i Hoppbassängen (2 banor) 
 
Avanmälningar Senast 30 minuter efter varje tävlingspass skall avanmälningar 

inför nästa tävlingspass lämnas i Tävlingsbyrån.  
Strykningar till semifinaler skall ske senast 30 min efter lördagens 
försökstävlingar. Strykningar till finaler skall ske senast 15 minuter 
efter respektive semifinal. 
OBS !! Avanmälningar till fredagens tävlingar skall ske 
senast kl 13.00 fredag 2 maj. 

  
Heatlistor Heatlistor anslås vid resultattavlan samt bakom startplatsen. 

Heatlistor delas även ut i klubbfacken som finns i anslutning till 
startplatsen. 
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Inmarsch Inmarsch sker till samtliga finalheat (även sista heatet på 100/200 m 

distanserna) från mitten av läktaren vid tävlingsbassängen. Samling för 
dessa sker mitt på läktarsidan. 

 
Resultat Resultat kommer att anslås löpande vid startplatsen. 

Resultaten publiceras löpande på http://www.livetiming.se    
Resultatlista och resultatfil mailas till samtliga deltagande föreningar. 

 
Prisutdelning: Medaljer och nyttopriser utdelas i samtliga grenar och åldersklasser till 

platserna 1-3. Inmarscher till prisutdelningarna sker samtidigt som 
inmarscherna till finalsimningarna i annan åldersklass (50m) eller gren 
(100/200m). Prispott 10 000kr i kontanter delas mellan de som slår 
Rosenlundsbadet Sprint rekord under tävlingarna (gäller inte 100m 
distanserna). Rekord gäller bara en gång per gren. 

 
Extralopp: Ett heat pojkar och ett heat flickor efter varje tävlingspass. Max 200 

meter. Kostnad 200:-/start. Anmälan till sekretariatet. 
 
Övrigt: OBS! På samtliga 100- och 200-metersdistanser heatas samtliga 

åldersklasser tillsammans och separeras i resultatlistan. Totalt får minst 
64 simmare starta i varje 100/200 m gren. Om någon åldersklass 
understiger 16 deltagare medför detta att fler får starta i en annan 
klass. 

 
 Glöm inte hänglås till omklädningsrummet.  
 
Mat & logi: Sista dag för eventuella ändringar/tillägg är den 27/4 
 

Prolympia öppnar för inkvartering kl 12.30 på fredagen den 2 maj. 
All mat och logi faktureras i efterhand. 
 

 Frukost serveras på respektive inkvarteringsställe. Lunch och middag 
serveras på KFUM (om ingen annan överenskommelse gjorts). 

  OBS! preliminära mattider 
 Frukost  06.15 – 07.15 
 Fredag middag  19.00 – 21.00 
 Lördag lunch  11.30 – 13.30 
 Lördag middag  19.00 – 21.00 
 Söndag lunch  11.30 – 13.30 
 
Upplysningar: Eventuella frågor på telefon 0702-10 00 34 men nås bäst via e-mail: 

tavling@jonkopingss.se  
 


