
             VÄLKOMNA TILL UNGDOMS-GP 1 
 

      I Qpoolen, Hässleholm den 10-11/10 2020 

             

Denna tävling genomförs med direktfinal. Alla simmare som anmälts kommer att få simma. 

Alla simmare seedas in efter tider och när varje gren är simmad, så dela resultatlistan upp i 

åldersklasser. INGEN PUBLIK ÄR VÄLKOMMEN!! 

 

Åldersklasser:  Flickor och Pojkar 16-17 år 

   15 år 

   14 år  

   13 år  

  12 år 

   

Tid:                Pass 1+3 FM insim kl 07.30-08.45 

                                           FM start kl 09.00  

                     Pass 2+4 EM insim kl 13.30-14.454    

                                                      EM start  kl 15.00    

 

Insimning:  Insimning kommer att ske på tilldelade tider och banor, för att undvika  

  trängsel. 

 Insim FM kl. 07.30-08.05  HS, Kivik, Klippan, Ringsjö, S 71, Höganäs 

 Insim FM kl. 08.10-08.45  Ran, Sjöbo, Ystad, Ängelholm, Karpen 

 Insim EM kl. 13.30-14.05  Ran, Sjöbo, Ystad, Ängelholm, Karpen 

 Insim EM kl. 14.10-14.45  HS, Kivik, Klippan, Ringsjö, S 71, Höganäs 

 

 Samma tider gäller båda dagarna. 

 

Startavgift: 60 kr per start. Startavgifterna faktureras efter tävlingen 

 

Startlistan:  Startlistan finns på Livtiming samt på vår hemsida http://www.s71.se. 

 

Strykningar:  Strykningar för Pass 1 och Pass 3 skall göras i strykningsappen ske 

senast kvällen före kl. 20.00 och till Pass 2 och 4 senast en ½ timme 

efter avslutat pass 1 resp. 3. 

 OBS!! Behöver man stryka pga. sjukdom utgår ingen startavgift, men  

 man blir struken för hela tävlingen. 

 

Heatlistor:  Två heatlistor per klubb.  

 

Ledare:  Max 1 ledare på 10 st simmare. En extra ledare på nytt påbörjat 10-tal  

  simmare. 

 

Efteranmälan:  Ingen efteranmälan  

 

Resultatlistor:  Kommer att anslås i simhallen. 

 

Tävlingsledare:   Arne Davidsson, mobil 070-5831020, davidsson@ektv.nu 

 

Ledarmöte:       Kl. 08.10 båda dagarna. En ledare från varje klubb skall vara i S 71:s 

klubbrum, en trappa upp från simhallen. 

 

Omklädning:  Kommer att vara i simhallens omklädningsrum. Ta med hänglås till 

skåpen. Lämna inga värdesaker kvar omklädningsrummen. För 

bortkomna saker ansvaras ej. 

 

Priser:              Till 1 - 3 plac i varje åldersklass och gren. Inga prisutdelningar, utan  

  priserna kommer att skickas till klubbarna.  

 

Pauser:  Efter gren 4, 10, 17 och 23. 

 

 

http://www.s71.se/
mailto:davidsson@ektv.nu


Lunch:  Vi rekomederar Sandgrillen, som ligger ett par hundra meter från  

  Qpoolen. De har tel. 0451-84460 el. 0705-858603. 

 

Extralopp:  En avgift på 100 SEK per deltagare. Max 1 heat för damer och 1 heat för  

  herrar i samband med förmiddagens tävlingar. Anmälan till sekretariatet  

  senast 1 timme före start. 

 

Upplysningar:  S 71:s kansli på e-mail: kansliet@s71.se 

 

Telefon:  På tävlingsdagen kan ni nå oss på tel. 0708-979793.                

 

Reger för tävlingen 

• Stanna hemma vid minsta symtom på luftvägsinfektion, såsom tex snuva, halsont, hosta. 

Detta gäller samtliga deltagare. 

• Deltagare som uppvisar och-/eller känner minsta symtom för covid-19 under tävlingen är 

skyldiga att omedelbart lämna simhallen. 

• Endast deltagare, (simmare, tränare och funktionärer), får befinna sig i simhallen. 

• Publik är inte välkomna utan kommer att avvisas från simhallen. Man kan följa 

simtävlingen på LiveTiming. 

• Tänka på att begränsa/undvika fysisk kontakt så mycket som möjligt, håll avstånd. 

• Simmarna skall endast befinna sig på ”startområdet” i samband med sin start, ca 5-10 

min innan start. 

• Efter målgång skall simmarna hämta upp sina kläder och lämna startområdet så fort som 

möjligt. 

• Vi har en öppen planlösning i vårt omklädningsrum. Alla våra 4 st duschrum kommer att 

vara öppna. Undvik trängsel. 

• Varje klubb kommer att ha en anvisad plats på läktaren.  

 

VI HOPPAS PÅ BRA OCH SPÄNNANDE TÄVLINGAR 

 

                                                                           S 71 


