
                                                                                            
                                

 

 

 
 

 

Datum  11-12 maj 2019 
   
Plats  Åkeshov simhall, 25m bassäng, 6 banor 
 
Tävlingstider Lördag pass 1, insim kl. 08.00 – 08.45, start kl. 09.00 
   pass 2, insim kl. 14.00 – 14.45, start kl. 15.00 
  Söndag pass 3, insim kl. 08.00 – 08.45, start kl. 09.00 
   
Strykningar Lämnas till och med den 7 maj till post@stockholmsim.se 

därefter 
skickas de till skk.kansli@kappis.se eller registreras i 
Tränarappen. 

 
Lagkapper Laguppställningar lämnas in i ”Tränarappen” eller på 

lagblankett senast 1 timme före start av respektive 
tävlingspass 

 
Heatlistor Anslås på väggen vid ena kortsidan och delas ut till varje 

deltagande klubb   
 
Resultat Resultat anslås löpande på tavlor i simhallen samt på 

www.livetiming.se 
 
Livetiming Tävlingarna kan följas via www.livetiming.se 
 
Priser I individuella grenar delas medaljer ut till placering 1-6. I 

lagkappsgrenar delas medaljer ut till de simmare som ingår i 
lag som har placering 1-3 

 
Inmarsch Inmarsch med presentation sker till sista heatet(final). 

Samling vid dörren in mot ”plaskdam” 
 
Funktionärer Kommer aviseras i separat funktionärsutskick. 

OBS! Alla Simfunktionärerna dvs. funktionärerna runt  
tävlingsarenan ska bära sina av SDF utfärdade 
funktionärskort synligt. 
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Ledarmöte En ledare från varje klubb samlas vid sekretariatet kl. 07.50 
 
 
Entré   Innanför huvudentrén går man höger sen vänster(runt 

”gym”), längst ner i korridor så finns en entré värd som 
släpper in via baksida till simhallen- Obs ej entrè via 
kassan/vändkorsen 

 
Omklädningsrum:  Ta med hänglås (dela gärna skåp)  
 
Avsimning I nya 25m bassängen(bana 3-4) 
 
Parkering Utanför simhall kostar det 12kr/tim. Gratis parkering i 

närområden  
 
Tunnelbana Åkeshov (Gröna linjen) 
 
 
Café Finns utanför entrén i simhallen eller via nya 25m 

bassängen 
 
Försäljning  TYR sortiment -  www.tyrsverige.se 
 
Upplysningar SKK Kansli  070-227 29 54 skk.kansli@kappis.se 
  Stockholms Simförbund, 010-476 53 29 el 

post@stockholmsim.se 
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Grenordning Regionsfinal  
 

Pass 1    Pass 2  

2 100 ryggsim flickor 13 år  13 400 frisim flickor 13 år 

3 100 ryggsim pojkar 13 år   14 400 frisim pojkar 13 år 

4 200 frisim flickor 12 år  15 200 medley flickor 12 år  

5 200 frisim pojkar 12 år   16 200 medley pojkar 12 år  

 Prisutdelning   Prisutdelning 

6 200 medley flickor 13 år   17 100 bröstsimflickor 13 år  

7 200 medley pojkar 13 år   18 100 bröstsim pojkar 13 år  

8 100 bröstsim flickor 12 år  19 100 frisim flickor 12 år  

9 100 bröstsim pojkar 12 år  20 100 frisim pojkar 12 år  

 Prisutdelning   Prisutdelning 

10 4x50 medley flickor 12-13 år  21 4x50 frisim flickor 12-13 år 

11 4x50 medley pojkar 12-13 år  22 4x50 frisim pojkar 12-13 år 

 Prisutdelning   Prisutdelning 
     

Pass 3      

1 *4x100 medley mixed 12-13 år    

 Prisutdelning    

24 100 frisim flickor 13 år     

25 100 frisim pojkar 13 år     

43 100 ryggsim flickor 12 år     

44 100 ryggsim pojkar 12 år    

 Prisutdelning    

30 100 fjärilsim flickor 13 år     

31 100 fjärilsim pojkar 13 år     

49 100 fjärilsim flickor 12 år    

50 100 fjärilsim pojkar 12 år    

 Prisutdelning    

12 *4x100 frisim mixed 12-13 år    

 Prisutdelning    

 
*I mixed lagkapper deltar 2 flickor – 2 pojkar 

 
 


