
  
 

PM till UGP1 12-13 okt 2019 
 
Plats: Borås Simarena, Alidelundsgatan 12, Borås. 
Tävlingen genomförs på 10 banor, 25m bassäng med eltidtagning och livetiming; 
https://livetiming.se/index.php?cid=4691 
 
Tider som gäller för aktuell tävling: 
Lördag 12/10 Pass 1  Insim;  08:00-08:45  Start; 09:00 
Lördag 12/10 Pass 2  Insim; 14:00-14:50  Start; 15:00 
Söndag 13/10 Pass 3  Insim;  08:00-08:50  Start; 09:00 
Söndag 13/10 Pass 4  Insim; 14:00-14:50  Start; 15:00 
 
Viktig info om tävlingen: 
Vi har på denna tävling många starter (ca 2100st). SK70 och S77 kör båda två 
UGP1 denna helg. SK70 har fler starter än S77, men VSSF har inte hittat någon 
annan lämpligare fördelning än vad som ursprungligen bestämts. Dock har följande 
beslut tagits av VSSF: 
 
Gren 6 (1500m frisim herrar) har flyttats från pass 1 till pass 2. 
Gren 19 (1500m frisim damer) har flyttats från pass 3 till pass 4. 
Dock kvarstår möjligheten för arrangören att tillsammans med Tävlingsledningen 
besluta om att flytta tillbaka hela eller delar av resp gren till ursprungligt pass. Detta 
kan betyda att heat 1 körs på fm och heat 2 på em. Syftet med denna omfördelning 
är att skapa balans i passlängd mellan fm och em. 
Beslut om slutgiltig fördelning kommer att finnas tillgänglig under filarkiv på 
Livetiming, https://livetiming.se/file_archive.php?cid=4691, efter kl 18 men före kl 21 
fredag kväll 11/10. 
 
Följande preliminära passtider gäller: 
Pass 1: 09:00 - ca 13:00 
Pass 2: 15:00 - ca 19:30 
Pass 3: 09:00 - ca 13:00 
Pass 4: 15:00 - ca 19:30 
 
Vi ber er även anmäla funktionärer enligt utskickad fördelning från VSSF, senast 
4/10 till funktionar@sk70.se 
 
Klubbfack: Kommer att finnas placerade vid kiosken i simhallen. 
 
Heatlistor: Anslås i simhallen, 2 ex till varje klubb i klubbfacket samt att extra 
exemplar finns för försäljning. 
 
Tränarmöte: Tränarmöte sker i styrketräningsrummet innanför omklädningsrummen, 
lördag 12/10 kl.08:15. 
 
Funktionärsmöte: Funktionärsmöte sker i styrketräningsrummet 
innanför omklädningsrummen, lördag 12/10 och söndag 13/10 både kl.08:30 och 
kl.14:30. 
 
Strykningar: Strykningar görs via http://app.livetiming.se. Kontakt med 
tävlingssekretariatet sker via anmalan@sk70.se. För pass 1 ska detta ske senast 
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kl.18:00 fredag 11/10. Strykningar till övriga pass görs senast i samband med avslut 
av föregående pass.  
 
Prisutdelning och medaljer: Medaljer till de tre främsta i varje åldersklass. 
 
Mat: Vi erbjuder gästande klubbar lunch båda dagarna. Detta ska föranmälas till 
kansli@sk70.se senast onsdag 9 okt kl.12.00. Kostnad är 80kr/lunch, inkl. vatten 
alt. saft (ej dricka), vilket kommer att faktureras i efterhand. På lördag erbjuds 
köttfärssås och spagetti + sallad + knäckebröd. På söndag kycklinggryta med ris + 
sallad + knäckebröd. Vi kan tyvärr inte erbjuda alternativa luncher för allergiker, 
vegetarianer, etc. Vi ber er också notera att vi har väldigt begränsat med bord/stolar i 
samband med lunchförsäljning. 
I simhallen finns dessutom en kiosk som säljer frallor, hembakat, dricka, kaffe, te och 
frukt till förmånliga priser. Det finns även restauranger i närområdet i Knalleland. 
 
Försäljning av simutrustning: Jolyn Clothing, 
https://eu.jolynclothing.com/collections/all, kommer att ha försäljning i simhallen 
under hela helgen. 
 
Funktionärshjälp: Meddela namn på funktionärer senast 4/10. Antal funktionärer 
som resp klubb ska bistå med har klargjorts via VSSF. Anmäl funktionärer till  
funktionar@sk70.se. Samtliga deltagande funktionärer erbjuds lunch. 
 
Parkering: Finns gott om parkeringar runt badhuset och den närbelägna djurparken 
och på gångavstånd finns Knallelands parkeringsplatser. 
 
Upplysningar: Ta med hänglås till skåpen och be gärna simmarna att dela skåp!  
Övrig information om tävlingen kan fås genom SK70:s kansli, tfn 033-25 54 35 eller 
via mail kansli@sk70.se 
 

Varmt välkomna till en 
intensiv, men 

förhoppningsvis rolig 
tävling! 
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