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Välkomnar till Vårsimiaden i Eksjö 
 
Plats   Simhallen i Eksjö, (25 meters bassäng, 6 banor) 
 
Datum  6 maj 2017. 
 
Klasser Individuellt: 10 år o yngre, 11 år, 12 år, 13år 
 
 
Tävlingstider:  

Lördag 6 Maj Lördag 6 Maj   

Pass 1 Pass 2   

Insim 08:00 Insim 14:00   

Tävlingsstart 09:00 Tävlingsstart 15:00   
(Tider pass 2 kan komma att justeras beroende på antal anmälda) 

 

Anmälan:  Görs via Octo Statistik, www.octostatistik.com 
Ni som inte har möjlighet att anmäla här, gör det via Grodan AN fil till 
info@esls.se  grenfil kommer att finnas på livetiming. 
 

 

Sista anmälningsdag är 26 april 
 
Priser  Individuella lopp: Medalj till placering 1-3 plakett till 4-6, Lagkapper: Pris till 

placering 1‐3. 
 
Startavgifter  

50 kr/individuell start. 60 kr/lagstart. Alla startavgifter faktureras 
i efterhand. 
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Efteranmälan  

Är tillåten fram till torsdag 5 maj kl 24.00, mot dubbel avgift. 
 

Avanmälan  

Lämnas till tävlingssekretariatet senast en timma före pass 1 och 2. 
 
Strykningar  

Senast 60 min innan kommande pass. 
 
Laguppställning  

Lämnas till tävlingssekretariatet senast en timma före resp. tävlingspass 
start. 

 
Tekniskt möte  

Hålls på anvisad plats på lördagen kl 08:30 En representant från resp. 
klubb. 

 
Startlistor 

  Publiceras på LIVE‐ timing. 
 
Tävlingsfack  

Finns i tävlingsbyrån. 
 
Insim 

  Insimning avslutas 10 min innan tävlingspassets start. Bana 1 används som 
spurtbana. 

 
Avsim  

Sker i undervisningsbassängen. Resp. klubb ansvarar för sina simmare. 
 
Övrigt 

  Medtag hänglås till klädskåpen.  

Prisutdelning 

Kommer att ske efter 6’e grenen och därefter med jämna mellanrum. 

 
Mat  

Anordnas av Eksjö Simsällskap i anslutning till simhallen och finns att köpa till 
ett pris av 90 kr per person.  
Mat bokas samtidigt med era anmälningar, faktureras i 
efterhand. Bokningar görs till info@esls.se 
 

Upplysningar 

  Tävlingsledning Michael Kullgren 0736-888 042, eller via e‐post: Info@esls.se 
 

Varmt välkomna till Eksjö och Vårsimiaden 2017 
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Grenordning 
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   Prisutdelning 

 

Bokningar av mat till Vårsimiaden i Eksjö 2017 

Mat Lunch anordnas i anslutning till simhallen pris 90:-/p.p 

Förening:  
 

Kontaktperson:  Tel:

Lunch 

Lördag 6/5      Antal Lunch ________________90:-/p.p 

Dricka och sallad ingår i priset 

Specialkost
 

Ni måste lämna besked om ni vill ha specialkost till 
någon deltagare så att vi kan se om vi kan hjälpa er. 
Gärna med namn på de som ska ha specialkost. 

 
 

Mat och logi bokas via vårt kansli, via e-post 

info@esls.se  

 

 

 

Information från Svenska simförbundet angående ändring av kvalificering 

till regionsfinalerna i Nässjö den 27-28 maj. 

Kvalificering till regionsfinalerna i Nässjö 27-28 maj går till enligt följande:  

13 år samt 12 år: Simmarna anmäls automatiskt till regionsfinalen utifrån resultat vid 

distriktsfinalen (3 heat per gren på 25m-200m. 2 heat per gren på 400m och i lagkapper). 

11 år samt 10 år och yngre: Varje förening måste senast 9 maj anmäla de simmare som vill delta 

vid Regionsfinalen. Detta görs genom octo och tävlingen ”Vårsimiaden Östsvenska Yngre” i Nässjö 

27-28 maj. Distriktsfinalen är sista möjligheten för simmarna att få en tid till denna tävling 

(heatbegränsningar kommer göras). 
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