
PM Vårsimiaden 2022

Arrangör
Motala Simsällskap

Plats
Motala Simhall, Östermalmsgatan 40. Gratis parkering.

Datum & tider
Lördag 7 maj. Pass 1: Insim 09:00 / Tävling 10:00 / Pass 2: Insim 13:00 / Tävling 14:00

Rutiner
Simiaden omfattas från och med i år av Svenska simförbundets
inriktningsbesklut för barn- och ungdomsidrott.  Det innebär regelmässigt att det bara kommer att

dömas utifrån fem stycken regler på Simiaden. Diskvalifikation sker endast om den tävlande gjort:

1. Grov tjuvstart. 2. Simmat fel simsätt (med detta menas att simmaren tex simmat crawl istället för

bröstsim, inte att simsättet är felaktigt som tex släpande armar i fjärilsim. Enstaka simtag/bentag av

felaktigt simsätt är tillåtet) 3. Ej vidrört vägg vid vändning eller målgång. 4. Dragit i linan

5. Hindrat medtävlande.

Utförda starter, simningar, vändningar och målgångar som skulle innebära en diskning i en tävling

med fullt regelverk fångas, om möjligt upp av funktionärer och meddelas av tävlingsledaren till den

aktives tränare vid valfri tidpunkt.

Resultatlistor presenteras endast i bokstavsordning oavsett resultat.

Strykningar & lagkapper
Vi använder oss av Tränarappen för strykningar och laguppställningar. Vidare instruktioner och
lösenord för er förening har skickats ut till de som har anmält era simmare. Kontakta
tavling@motalass.se vid frågor om detta.

Tekniskt möte
Klockan 09.15 lördag vid Lilla bassängen.

Mat

Lunch 11:30 - 13.30 på Wetternmagasinet, Platensgatan 4. Tränarfika finns att tillgå.
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Heatlistor/info
Hämtas av klubbrepresentanter vid Tävlingsekretariatet. .

Prisutdelningar

Deltagarmedalj till samtliga deltagare. Beslut om hur och när de delas ut tas på det tekniska mötet.

Förvaring

Ta med egna hänglås till klädskåpen. Motala Simsällskap ansvarar inte för borttappade värdesaker.

Kontakt med MSS

tavling@motalass.se

Välkomna till Motala och Motala Simhall!

/MSS Tävlingskommitté
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