PM Rönneracet 25-26 Augusti 2018
Tävlingen avgörs under två dagar i Vattnets Hus i Ängelholm med försök och
direktfinaler på förmiddagspassen och ett finalpass på eftermiddagarna.
Försök och finaler simmas på 8 banor

Tävlingsplats: Vattnets Hus. Landshövdingevägen 9, Ängelholm
Tävlingstider: Pass 1 och 3 Insim 07.30-08.45
Pass 2 och 4 Insim 14.30-15.45

Tävlingsstart 09.00
Tävlingsstart 16.00

Avanmälan:

Avanmälan till pass 1 skall göras senast fredag 24 augusti kl 20.00 i
Wingrodan sync. Avanmälan till pass 3 ska vara inlämnad till sekretariatet
senast 30 min efter pass 2 slut. Avanmälan till final skall göras 30 min efter
försöken i respektive gren. Avanmälningar göras i Wingrodan sync.
Inloggningsuppgifter skickas ut till respektive klubb efter det att startlistan
publicerats.

Begränsning:

Ängelholms Simsällskap förbehåller sig rätten att begränsa antalet heat i
varje gren

Lagkapper:

Laget anmäls via Wingrodan sync senast en timme före start av respektive
pass

Grenar:

Se grenordning
Försök och direktfinaler simmas med blandade åldrar och resultaten delas
upp i resultatlistan
Finaler för äldsta åldersklassen herrar och damer på 50m frisim samt 50m
bröstsim simmas som utslagstävling. Damer och herrar simmar växelvis. De
två sista i varje heat slås ut.

Resultatlistor:

Publiceras fortlöpande på livetiming och på glasvägg utanför
omklädningsrummen samt vid avsimningsbassäng.

Klubbfack:

Ett namngivet informationsfack för varje klubb kommer att finnas vid
sekretariatet i simhallen.

Ledarmöte:

Lördag klockan 08.00 på plan 2. Följ anvisningar.

Tränarfika:

Serveras på plan 2. Fritt kaffe/Te. Fralla/smörgås/bulle serveras mot
fikabiljett som erhålls i välkomstkuvert i klubbfack. Förlorade
fikabiljetter ersätts ej. Här finns tillgång till Livetiming.

Priser:

Pris till de tre främsta i respektive gren och åldersklass.

Heatpriser:

Varje heatsegrare väljer fritt från prisbordet.

Prestationspriser:

Prestationspris till de herrar/damer som slår Rönnerekord på följande
distanser: 800m frisim, 400m medley, 50m fjäril, 50m ryggsim, 50m
bröstsim samt 50m frisim
OBSERVERA! Rönnerekord kan bara slås i finalsimning

Avsimning:

Erbjuds i två undervisningsbassänger i anslutning till
tävlingsbassängen.

Parkering:

Parkering och parkeringshus finns i närheten av Vattnets Hus

Observera:

Hängande starter tillämpas under förmiddagspassen förutom inför
sista heatet i varje gren samt lagkapperna. Tillämpas inte på
finalpasset

Övrigt:

För att kunna låsa omklädningsskåp krävs hänglås

Kontakt:

kansliet@simess.com

