Välkomna till Vårsimiaden för Jönköpings län, 5 maj 2018
Tävlingen har i år samlat ca 150 simmare från 7 föreningar.
Tävlingsbyrån

Finns i simhallens entré från kl 07:30. Här kvitterar ni även ut de band som krävs för att låsa
skåpen i omklädningsrummen. Observera att förlorat band debiteras med 100:-!. Telefon
under tävlingsdagen 0705-69 96 16.

Mat

Lunch serveras hos Hotell Tre Liljor till en kostnad av 85 kr för de som beställt.
Ändringar av antal lunch senast onsdag 2 maj.

Tider

07.50-08.50
09.00-ca 13.30
från 12.30
14.00-14.50
15.00-ca 19.30

Tekniskt möte

Samtliga föreningar kallas med en representant till tekniskt möte kl. 08.15

Startavgifter

Startavgifterna faktureras tillsammans med ev kostnader för mat i efterhand.

Publik

Fri entré. Publikentré till vänster om huvudentrén.

Avsimning

Avsimning kan ske i undervisningsbassängen. OBS! Ingen lek. Tränarna ansvarar för sina
simmare.

Efteranmälningar

Efteranmälan (via Octo) mot dubbel avgift, är möjlig fram till kl 22:00 fredag 4/5. Vid anmälan
under sista dygnet, meddela även via SMS till 0705-699616, så att deltagaren inkluderas i
tävlingen.

Avanmälan:

Lämnas till tävlingssekretariatet digitalt senast en timma före pass 1 via ”tränar-app”.
Avanmälningar till pass 2 senast 15 min efter föregående pass slutar.

Laguppställning:

Lämnas digitalt till tävlingssekretariatet med hjälp av ”tränar-app”. Samma tider som för
strykningarna gäller.

Heatlistor

Heatlistor anslås i anslutning till läktaren samt vid undervisningsbassängen. Heatlistor finns
även i klubbfacken. Extra heatlistor finns till försäljning.

Resultat

Resultaten anslås i anslutning till läktaren samt vid undervisningsbassängen. Resultaten
publiceras på LiveTiming.
Tävlingen kan även följas via LiveTiming.

Ledarfika

Ledarfika mot kupong serveras. Kupongerna finns med i kuvertet som hämtas i tävlingsbyrån
vid ankomst.

Upplysningar

Frågor angående tävlingen besvaras av Christer Ringblom, 0705--69 96 16 alternativt
tavling@varnamoss.se

Lunch

Lunchen serveras från 12:30.
Gå mot Apladalsskolan och över Lagan.
Lämna lunchkupongerna till hotellets personal.
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