
                      PM  SNAPPHANESIMMET  2/12 2017 
 

Vi tackar för alla anmälningar vi har fått. Vi har tagit med alla som har anmält sig.  

 

Åldersklasser:  Individuellt  Flickor och Pojkar 16 år o äldre 

    15 år   

    14 år 

   13 år  

   

Tävlingstider:  Lördag Insim  FM kl 07.45-08.50  EM kl. 13.45-14.50 

                             Start FM kl 09.00  EM kl. 15.00     

  Se till att duschar ordentligt innan insim 

  

 S 71 har fått strikta direktiv att förhålla sig till gällande antal 

 Simmare i vattnet samtidigt!! 

 

Startlista: Finns på S 71:s hemsida och på Livetiming. 

                                 

Strykningar:  Strykningarna skall klubbarna lämna in senast kl. 20.00 den 1/12 för Pass 1 

och senast 30 minuter efter avslutat förmiddagspass för Pass 2 

 Strykningarna görs i strykningsappen. Inloggning till denna mailas ut. 

 

 Seedning: Alla grenar går i direktfinal efter tider oavsett åldersklass. Finalheat i varje  

  åldersklass och gren, där de 6 bästa tiderna seedas in. Övriga simmare 

  seedas enligt ovan. Vi kommer att köra tävlingen på 6 banor 

 

Lagkapper: Lagkapperna är mixade med 2 st flickor resp. 2 st pojkar.  
 

Heatlistor: Två heatlistor per klubb. 

 Det kommer även att vara försäljning av heatlistor för publiken. 

 

Resultat: Dessa kommer att anslås på fönstret till rekreationsavdelningen. 

 

Efteranmälan: Det går bra att efteranmäla till alla grenar, senast onsdag den  

 29/11 kl. 12.00. Efteranmälan görs i OCTO. Avgift 100 kr per start. 

 

Ledarmöte:       30 min innan första start på FM 1 ledare från varje klubb samlas i 

rekreationsavdelningen. 

 

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

 Lämna inga värdesaker kvar omklädningsrummen. För bortkomna saker  

 ansvaras ej. 

 

Priser:             Priser till de 3 bästa i varje åldersklass och gren. Prisutdelning sker efter 2 st  

 grenar i taget.  

   

Mat & Logi: Vill ni ha mer info om detta, så skicka e-mail till kansliet. 

 

Upplysningar: Skicka e-mail till kansliet@s71.se.      

 

 

                               VI HOPPAS PÅ BRA OCH SPÄNNANDE TÄVLINGAR 

 

                                                     SIMMARHÄLSNINGAR 

 

                                                                   S 71 
 


