
VÅRSIMIADEN 2022

Motala Simsällskap i samarbete med Östsvenska Simförbundet inbjuder samtliga

föreningar i Östergötland till 2022 års Vårsimiad.

Plats: Motala simhall, Östermalmsgatan 40.

Tävlingsdatum: Lördagen den 7 maj 2022

Tävlingstider: Pass 1: Klockan 09.00 – 12.00 (Insimning 08.00-08.50)

Pass 2: Klockan 15.00 – 19.00 (Insimning 14.00-14.50)

Tiden för pass 2 kan komma att ändras vid högt/lågt deltagarantal.

Eventuella ändringar meddelas senast under pass 1.

Bassäng: 25m bassäng, 6 st banor.

Tävlings-

bestämmelser: Samtliga grenar genomförs i direktfinaler med seedade heat och seedade

banor. Ingen rangordnad resultatlista upprättas utan den sorteras i

bokstavsordning.  Deltagarpriser delas ut till samtliga simmare.

Anmälan: Anmälan skall vara registrerad i TEMPUS senast måndagen den 25 april.

Lagkapp: Vid lagkapp gäller att laguppställning lämnas i tränarappen senast en (1)

timme före tävlingspassets början.

Strykningar: Strykningar av simmare skall ske senast en (1) timme före respektive

tävlingspass början, och görs i tränarappen.

Tränarapp: Strykningar respektive laguppställningar ska registreras i Tränarappen inför

varje pass.

Efteranmälan: Efteranmälan registreras i TEMPUS Anmälan senast fredag 6 maj kl 12.00.

Efteranmälda simmare seedas in efter anmälningstid. Ingen begränsning i

antalet starter görs.

Motala simsällskap |Box 2042 | 591 02 Motala | motalass.se |info@motalass.se | BG: 289-9128



Anmälningsavgift: 60:-/individuell start, 70:-/lagstart.

Debitering sker av Motala SS i efterhand.

För efteranmälan uttages dubbel startavgift.

Grenar: 10 år o y 50 frisim 50 rygg 50 bröst 25 fjäril 100 medley

11 år 50 frisim 50 rygg 50 bröst 50 fjäril 100 medley

12 år 100 frisim 100 rygg 100 bröst 50 fjäril 100 medley 200 frisim

Lagkapper: 10 år och yngre 4x50 frisim, 4x50 medley pojkar, flickor, mixed.

11-12 år 4x50 frisim, 4x50 medley pojkar, flickor.

4x100 frisim mixed, 4x100 medley mixed.

Funktionärer: Vi tar gärna emot funktionärshjälp från deltagande föreningar.

Kontakta Motala SS på mailadress tavling@motalass.se

Livetiming: Tävlingen kommer att kunna följas genom Livetiming.

Mat: Vi erbjuder lunch för 95kr/st. beställning sker till tavling@motalass.se

i samband med anmälan senast den 25/4.

Upplysningar: Motala SS: tavling@motalass.se

Östsvenska Simförbundet: ostsvenska@simforbundet.se

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
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