
 

 

Skånes simförbund i samarbete med Sjöbo simsällskap och S 71 

inbjuder er till UGP 1 i Sjöbo/Hässleholm den 13–14 oktober 2018! 
 

TÄVLINGSPLATS  Sjöbo simanläggning  Qpoolen, Hässleholm   

  25m x 8 banor  25m x 7 banor 

   

Tävlingen kommer att finnas på livetiming.se  

 

OBS! För info om vart din förening tävlar, se startlista på livetiming samt 

sammanställd lista på skanesim.se 

 

TÄVLINGSTIDER lördag insim 08:00 – start 09:00  

   insim 15:00 – start 16:00  

  söndag insim 08:00 – start 09:00 

   insim 15:00 – start 16:00 

 

LEDARMÖTE lördag kl. 08:10 på anvisad plats. En tränare/ledare per  

klubb inbjudes att närvara på ledarmötet.  

Tävlingsledare: Max Andersson (Sjöbo) & Agneta Edvindsson 

(Hässleholm).  

Vid frågor rörande anmälningar samt efteranmälningar, kontakta 

kansliet@skanesim.se Vid frågor gällande strykningar eller övriga 

upplysningar, kontakta arrangören på kansli.sjoboss@sjobo.nu alt. 

kansliet@s71.se 

 

TÄVLINGSKLASSER  A 16 – 17 år   B 15 år 

  C 14 år  D 13 år 

  E 12 år  

  

TÄVLINGSGRENAR  Se grenordning i bilaga. Samtliga distanser SSF tar upp i sin säsongs och 

tävlingsplanering erbjudes.  

 

ANMÄLAN  Anmälan görs till Skånes simförbund via TEMPUS senast 21 dagar före 

första tävlingsdag (2018-09-21). För anmälan av parasimmare, maila till 

Skånes simförbund. Skånes simförbund står för fördelningen av klubbarna. 

Skånes simförbund förbehåller sig rätten att ev. dirigera om klubbar. I god 

tid kommer startlistan samt en sammanställd lista att publiceras på 

skanesim.se där tävlingsplats för respective klubb anges.  

 

EFTERANMÄLAN  Kan göras t.o.m. kl. 12:00 tre dagar före första tävlingsdag. En extra avgift 

på 100 SEK tas ut. 

mailto:kansliet@skanesim.se
mailto:kansli.sjoboss@sjobo.nu
mailto:kansliet@s71.se


 

 

 

STRYKNINGAR  Skall göras senast kl. 20:00 kvällen före första tävlingsdag. Därefter senast 

30 minuter efter avslutat pass. En straffavgift på 100 SEK kan uttagas vid 

sen strykning. Strykningsappen skall företrädesvis användas, men strykning 

via papper kan komma att ske. Anvisningar avseende strykningar lämnas av 

respektive arrangör till inbjudna klubbar.  

 

STARTAVGIFT 60 SEK/start. Faktureras av arrangören i efterhand.  

 

STARTLISTA  Publiceras senast 10 dagar före första tävlingsdag. Startlistan kommer att 

finnas på livetiming samt mailas ut till deltagande föreningar.  

 

EXTRALOPP Är upp till arrangören att avgöra. En avgift på 100 SEK per deltagare och 

lopp får uttagas. Max 1 heat för damer och 1 heat för herrar i samband med 

förmiddagens tävlingar. Anmälan till sekretariatet senast 1 timme före start.    

 

PRISER   De 3 främsta i varje gren erhåller pris. Vidare koras de 3 bästa simmarna 

nationellt i varje åldersklass. På varje distans samlar simmaren platspoäng 

utifrån en central UGP rankning.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRENORDNING UGP 1 
 

Pass 1    Pass 2 

 

1. 200m frisim damer    8. 200m fjärilsim damer 

2. 100m fjärilsim herrar   9. 200m medley herrar 

3. 100m bröstsim damer   10. 400m frisim damer 

4. 200m bröstsim herrar    11. 100m ryggsim herrar 

5. 400m medley damer   12. 200m ryggsim damer 

6. 1500m frisim herrar*    13. 100m frisim herrar 

7. 800m frisim herrar* 

 

 

Pass 3    Pass 4 

 

14. 200m frisim herrar    21. 200m fjärilsim herrar 

15. 100m fjärilsim damer    22. 200m medley damer 

16. 100m bröstsim herrar    23. 400m frisim herrar 

17. 200m bröstsim damer    24. 100m ryggsim damer 

18. 400m medley herrar   25. 200m ryggsim herrar 

19. 1500m frisim damer*   26. 100m frisim damer 

20. 800m frisim damer* 
 

 

*En simmare får inte deltaga i både 800m & 1500m frisim utan får välja gren. 



 

 

 


