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Ungdoms Grand Prix 3, Malmö, 10 – 11 mars 2018 

Här finns information som du måste ta del av som ledare och tränare. Vi hoppas att den når 

fram till alla Er som ska delta. 

Tävlingsplats  Hylliebadet, Hyllievångsvägen 20, 216 25 Malmö 

Bassäng 50 meter / 8 banor 

Tävlingstid Pass 1 lördag  insim kl. 08.00-08.45  start kl. 09.00 

 Pass 2 lördag  insim kl. 14.00-14.45 start kl. 15.00 

 Pass 3 söndag  insim kl. 08.00-08.45 start kl. 09.00 

 Pass 4 söndag  insim kl. 14.00-14.45 start kl. 15.00 

Avsim Avsim sker i tävlingsbassängen (cirka 10 min) efter gren 2, 5, 9, 11 

 15, 18, 22, 24 samt efter avslutat pass.  

Ledarmöte Lördagen den 10 mars kl.  08.10 vid sekretariatet.  

Tävlingsledare Stefan Persson, 0722-096766. 

Strykningar Till pass 1 skall göras senast kl. 20.00 fredagen den 9 mars.  

 Därefter senast 30 minuter efter avslutat pass. 

 Strykningar görs via livetiming appen för klubbar. Inloggning skickas ut 

 onsdagen den 7 mars. 

 Vid för sen strykning uttages en avgift på 100:- per tom bana 

Extralopp Extralopp kommer att genomföras i inledningen av pass 2 och 4. 1 heat för 

damer och 1  heat för herrar. Max 200 meter. Anmälan till sekretariatet. 

Start Tävlingen kommer att genomföras med hängande start 

Omklädning Sker i omklädningsrummen på badet. Ni får passerband = nyckel till skåp som 

 skall återlämnas varje gång när ni lämnar badet. Ej återlämnat band debiteras 

 med 100:- OBS inga uteskor i simhallen 

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 ranking. 

 



                                                                                
 

 

 

 

Startavgift 50:- per start – Faktureras i efterhand. 

Parkering Det finns ca.100 p-platser i badets närhet. Vid Mässhallarna finns det stora  

 parkeringsytor, ca.5-7 minuters gångväg från badet mot Emporia. 

 P-avgift förekommer 

Tränarfika Tyvärr kan vi inte erbjuda någon tränarfika denna gång. 

Försäljning Det kommer att finnas försäljning av mat och dryck genom badet samt 

 simutrustning då Freker är på plats under lördagen.  

Frågor Johan Gustavsson, 0737-023707 

 

Välkomna till Malmö! 

Malmö Kappsimningsklubb och Skånes Simförbund 


