
 

Notera att tävlingen har bytt namn till: Riksmästerskap 2020 (50m) – Örebro 

 

 

 

Datum:  

Lördag & söndag 27-28/6-20 

 

Plats:  

Gustavsiksbadet, entré sker vid sidan av hopptornet, dvs tävlingsentrén  

 

Tävlingstider:   

samma tider både lördag och söndag!  

 

Insim   Tävlingsstart  

08:00-08:45   09:00  

 

Livetimning: 

Tävlingen går att följa via Livetimning, start/heat samt resultatlistor kommer publiceras där. 

https://www.livetiming.se/program.php?cid=5504 

 

Grenordning:   

Se sida 2. 

 

Funktionärer: 

Ni kommer få ett separat mail med info om tävlingen. 

 

Publik: 

Då vi inte får överstiga mer än 50 personer så kommer tävlingen gå utan publik! Var vänligen att 

respektera det beslutet. Följ gärna tävlingen via webben. 

 

OBS! 

 

* Tävlingen har bytt namn. 

 

* Tävlingen kommer gå på 4 banor. 

 

* Ryggsimstegar kommer att erbjudas på ryggsimsdistanserna. 

 

* Står det EXT i startlistan vid ert namn så betyder det att man kommer få tävla men att resultatet ej 

kommer registreras i det officiella Rikmästerskapen 2020 som går runt om i Sverige, då det är 13 år 

som åldersgräns för att vara med på Rikmästerskapen. Tiden kommer att registreras i TEMPUS om 

man slår PB, men man kommer ej kunna bli riksmästare. 

 

* Då vi följer Svenska Simförbundets tävling så behöver grenarna synkas så att de följer mallen, det 

blir då att grennumren har ändrats och är ej i kronologisk ordning. 

 

 
 

 

https://www.livetiming.se/program.php?cid=5504


 

Notera att tävlingen har bytt namn till: Riksmästerskap 2020 (50m) – Örebro 

 

 

 

 

Grenordning: 

 

Lördag 27/6-20 

30. 200m fj herrar 

29. 200m fj damer 

24. 200m ry herrar 

23. 200m ry damer 

16. 100m br herrar 

15. 100m br damer 

6. 200m fr herrar 

5. 200m fr damer 

22. 200m me herrar 

21. 200m me damer 

 

 

Söndag 28/6-20 

32. 100m ry herrar 

31. 100m ry damer 

28. 100m fj herrar 

27. 100m fj damer 

18. 200m br herrar 

17. 200m br damer 

4. 100m fr herrar 

3. 100m fr damer 

 

Paus 15 min 

 

26. 50m fj herrar 

25. 50m fj damer 

20. 50m ry herrar 

19. 50m ry damer 

14. 50m br herrar 

13. 50m br damer 

2. 50m fr herrar 

1. 50m fr damer 

 


