
        Trelleborg Sim 

               Tillsammans, starkare 

 

Ta chansen att tävla med de bästa danska och sydsvenska klubbarna 

Trelleborg Sim arrangerar en sprinttävling 

TYR MedaljRacet 2018 

 

Plats  Trelleborg Badhus 25m, 7 banor 

 

Datum  3 - 4 Mars 2018 

 

Ålderklasser A 16 och äldre  

  B 13 - 15 år  

C 12 år och yngre  

  

Grenordning Se längst ner.  

 

Avbad En separat 25m bassäng för avbad  

 

Preliminära Pass 1: insim kl. 08:00 – 08:50, start 09:00  

tävlingstider Pass 2: insim kl. 14:00 – 14:50, start 15:00  

 Pass 3: insim kl. 08:00 – 08:50, start 09:00  

 

Priser Medaljer till tre bästa i varje gren och klass.  

 

 Specialpris till den manlige och kvinnlige simmare som i varje klass 

uppnår högsta FINA poäng på en gren 

 

Startavgift 60 skr per individuell start. 

 80 skr per lagstart 

 Fakturering sker efter tävlingens slut.  

 

Anmälan Via OctoStatistic, senast 23 februari 2018.  Vid behov kontakta tävlingskansliet: 

tavling@trelleborgsim.se 

 

Efteranmälningar    Efteranmälningar kan göras t.o.m. den 1 mars kl 12:00 mot dubbel avgift 

 

 

Upplysningar  
och kontaktinfo För information maila tavling@trelleborgsim.se eller kontakta Tävlingsansvarig 

på +46(0)733 670 172 
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Mat och boende  

 Tillsammans med våra samarbetspartners kommer vi att erbjuda olika lunch 

alternativ till olika grader av hunger och smak, allt inom högst 5 minuters 

gångavstånd från tävlingsarenan. 

  

 Olika boende alternativ finns som passar till olika behov. Förutom möjlighet till 

hårdförläggning (Se nedan) kan våra samarbetspartners erbjuda attraktiva 

alternativ även till anhöriga och vänner, som kan ta tillfället i akt och spendera en 

mysig och lyxig helg i Trelleborg.  

 Information om olika boendealternativ finns på vår hemsidan på trelleborgsim.se  

under ”Egna arrangemang – Logi i samband med egna tävlingar”  

 

Intresseanmälan till hårdförläggning, inkl frukost 

  

Vi kan erbjuda hårdförläggning inom 5 min gång avstånd från tävlingsarenan. 

Detta omfattar även frukost som är naturligtvis anpassat till simmarnas behov.  

 Bindande föranmälan till hårdförläggning behövs så snart som möjligt, dock 

senast 15 december. Anmälan kan göras till tavling@trelleborgsim.se och 

följande blankett kan användas.  

Kostnaden inklusive frukost: 150kr per person och natt.  

 

 

 

   

  

Bindande intresseanmälan till hårdförläggning   

Klubbnamn:   Antal 

Antalet övernattande i hårdförläggning, inkl frukost, á 

150skr 

  

Fredag-lördag   

Lördag-söndag   

 

https://trelleborgsim.se/
mailto:tavling@trelleborgsim.se
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GRENORDNING 

 
   

  
  

PASS 1   

1. 50m fjärilsim herrar 

2. 50m fjärilsim damer 

3. 100m ryggsim herrar 

4. 100m ryggsim damer 

5. 50m bröstsim herrar 

6. 50m bröstsim damer 

7. 4x50m ryggsim herrar 15 oä 

8. 4x50m ryggsim herrar 14 oy 

9. 4x50m ryggsim damer 15 oä 

10. 4x50m ryggsim damer 14 oy 
 

 PASS 2   

11. 100m fjärilsim herrar 

12. 100m fjärilsim damer 

13. 50m ryggsim herrar 

14. 50m ryggsim damer 

15. 100m frisim herrar 

16. 100m frisim damer 

17. 4x50m fjärilsim herrar 15 oä 

18. 4x50m fjärilsim herrar 14 oy 

19. 4x50m fjärilsim damer 15 oä 

20. 4x50m fjärilsim damer 14 oy 
 

 

PASS 3   

21. 100m bröstsim herrar 

22. 100m bröstsim damer 

23. 50m frisim herrar 

24 50m frisim damer 

25. 100m medley herrar 

26. 100m medley damer 

27. 4x50m bröstsim herrar 15 oä 

28. 4x50m bröstsim herrar 14 oy 

29. 4x50m bröstsim damer 15 oä 

30. 4x50m bröstsim damer 14 oy 

 

Trelleborg Sim hälsar er välkomna till Trelleborg 

 

Med vänliga simmarhälsningar, Trelleborg Sim – Tävlingssektionen! 


