
 

 

Tävlingsplats Tivolibadet i Kristianstad, 25 m x 8 banor. 

 

Tävlingstider Lördagen den 27/1 Pass 1. Insim från kl. 07.30 Start kl. 09.00 

  Lördagen den 27/1 Pass 2. Insim från kl. 13.30 Start kl. 15.00 

     Söndagen den 28/1 Pass 3. Insim från kl. 08.30 Start kl. 10.00 

   Söndagen den 28/1 Pass 4. Insim från kl. 13.30 Start kl. 15.00 

Åldersklasser Flickor och pojkar 17-18 år     

  16 år  
  15 år  
  14 år 
  13 år 
 

Startlista Uppdateringar av startlistan kommer att ske kontinuerligt om det 
sker strykningar före tävlingen och publiceras då på Livetiming.se  

Strykningar Skall göras via app.livetiming.se. Strykningar till första passet skall 
vara KSLS tillhanda senast fredagen den 26/1 klockan 18.00. 
Strykningar till övriga pass skall ske senast 30 minuter efter avslutat 
tävlingspass. 

 Sena strykningar lämnas till sekretariatet senast 1 timme före passets 
 start och kommer inte att medföra några extra kostnader. 

Pauser Det kommer att vara 15 minuters paus under varje tävlingspass efter 
grenarna 3, 10, 16 och 23. 

 
Resultat Under tävlingen läggs resultaten upp kontinuerligt på Livetiming.se. 

Resultaten anslås i simhallen efterhand samt finns på KSLS och Skåne- 
Sim´s hemsidor efter avslutade tävling. Komplett resultatlista och 
resultat-fil skickas också ut via e-post till klubbarna efter tävlingen. 

Prisutdelning Medaljer till de tre bästa i varje åldersklass och gren. Samling för en 

kort inmarsch sker vid trappan upp till vattenrutschbanan.  

Prisutdelning sker med 1 grens förskjutning.  

  

http://livetiming.se/program.php?cid=3675
http://app.livetiming.se/
http://livetiming.se/results.php?cid=3675


 

 

Klubbfack Informationsfack till varje förening kommer att finnas i entrén. Under 
  tävlingen kommer allt material att finnas här. 

Heatlistor Efter att strykningar och seedning är gjort kommer heatlistor att 
  finnas i klubbfacken. Heatlistor till försäljning kommer också att ske.  

Avsimning Avsim sker i djupdelen i hopp/lekbassängen. 

Funktionärer Utöver funktionärer från KSLS kommer från Skåne-Sim tävlingsledare 
Max Andersson tfn 070-339 56 96 och starter Lillian Johansson. 

 Vi tar tacksamt emot funktionärshjälp från deltagande klubbar. Vill/ 
  kan ni ställa upp så skickar ni ett mail till kansli@ksls.se  

Ledarmöte Kommer att hållas i relaxavdelningen klockan 08.15 på lördagen. En 
ledare från varje klubb skall närvara. 

Parkering Mindre avgiftsbelagt parkering finns i anslutning till badet. Vi  
  rekommenderar den fria parkeringen vid Naturum på andra sidan 
  Helgeå. 

Omklädning Tag med hänglås till skåpen i omklädningsrummen. 

Cafeteria Finns på Tivolibadet. 

Telefonnummer Information fram till fredagen den 26/1 klockan 12.00 kan fås av vårt 
kansli tfn 044-21 75 02. Information före och under tävlingen kan 
även fås på tfn 0705-21 75 04.  

Övriga frågor Se telefonnummer ovan eller skicka ett mail till nisse@ksls.se.  

 

mailto:kansli@ksls.se
mailto:nisse@ksls.se


 

 

 Grenordning 
 

 Lördag 27/1 
 

 Pass 1. Insim: klockan 8.00 Start: klockan 9.00 
 

  Gren 1. 200 m frisim flickor  
  Gren 2. 100 m fjärilsim pojkar   
  Gren 3. 100 m bröstsim  flickor  
  Gren 4. 200 m  bröstsim pojkar  

 Gren 5. 400 m medley flickor  
  Gren 6. 1500 m  frisim pojkar*  
  Gren 7. 800 m frisim pojkar*  

 
 Pass 2. Insim: klockan 14.00 Start: klockan 15.00 

 

 Gren 8. 200 m fjärilsim flickor   
 Gren 9. 200 m medley pojkar  

  Gren 10. 400 m frisim flickor  
  Gren 11. 100 m ryggsim pojkar  
  Gren 12. 200 m ryggsim flickor  
  Gren 13. 100 m frisim pojkar  
 
 

 Söndag 28/1 
 

 Pass 3. Insim: klockan 8.00 Start: klockan 9.00 
  Gren 14. 200 m frisim pojkar  
  Gren 15. 100 m fjärilsim flickor   
  Gren 16. 100 m bröstsim  pojkar   
  Gren 17. 200 m  bröstsim flickor 

 Gren 18. 400 m medley pojkar  
  Gren 19. 1500 m  frisim flickor*  
  Gren 20. 800 m frisim flickor*  

 
 Pass 4. Insim: klockan 14.00 Start: klockan 15.00 

 

 Gren 21. 200 m fjärilsim pojkar   
 Gren 22. 200 m medley flickor  

  Gren 23. 400 m frisim pojkar  
  Gren 24. 100 m ryggsim flickor  
  Gren 25. 200 m ryggsim pojkar  
  Gren 26. 100 m frisim flickor  

 
 *en simmare får ej delta i både 800 och 1500 frisim. 


