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Inbjudan till Vårsimiaden 2019 
4 maj 
 
Vårsimiaden 
Kvalificering till regionsfinalerna i Linköping 8-9 juni går till enligt följande:  
12 och 13 års klasser kvalificerar sig vidare till Vårsimiaden Final enligt 3 heat per gren på 
50m, 100m, 200m samt 2 heat per gren på 400m och i lagkapper. Finalerna simmas i 50m 
bassäng i samband med DM/JDM (50m). 
 

Arrangör:   Anmälan: 

Motala Simsällskap  Via Tempus anmälan senast 22 april 
 

Plats:     
Motala Sport & Simhall, 6 x 25 meter, adress: Östermalmsgatan 40 

 
Klasser:     
A: 13 år B:12 år C:11 år D:10 år och yngre. Mixlagkappen består av 2 flickor och 2 pojkar.  
 

Tider:     
Pass 1:  Insim 08:00 / Tävling 09:00 Pass 2: Insim 14:00 / Tävling 15:00 
 

Anmälningsavgift:  
60 kr/individuell start, 70 kr/lag start. Betalning sker i efterskott mot faktura. 

 

Startlista:  
Startlistor publiceras på vår hemsida www.motalass.se och på Livetiming. 

 

Efteranmälan:  
Kan göras via Tempus anmälan fram till fredag 3 maj klockan 12.00 mot dubbel avgift.  

 

 
Strykningar:  

Strykningar för pass 1, kl. 18.00 dagen före tävling till app.livetiming.se, övriga strykningar en 
timme innan passets start i app.livetiming.se eller till Tävlingsbyrån. 
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Grenordning:     
  

PASS 1 PASS 2 

  

1 4x100 m frisim mix 12-13 år 27 4x50 m medley mix 11 år o y 

2 4x50 m frisim mix 11 år o y 28 4x100 m medley mix 12-13 år 

3 200 m  medley  fl 12 år  29 50 m  frisim  fl 10 år o y  

4 200 m  medley  po 12 år  30 50 m  frisim  po 10 år o y  

5 200 m  medley  fl 13 år  31 100 m  frisim  fl 11 år  

6 200 m  medley  po 13 år  32 100 m  frisim  po 11 år  

7 50 m  bröstsim  fl 10 år o y  33 100 m  frisim  fl 12 år  

8 50 m  bröstsim  po 10 år o y  34 100 m  frisim  po 12 år  

9 100 m  bröstsim  fl 11 år  35 100 m  frisim  fl 13 år  

10 100 m  bröstsim  po 11 år  36 100 m  frisim  po 13 år  

11 200 m  frisim  fl 12 år  37 25 m  fjärilsim  fl 10 år o y  

12 200 m  frisim  po 12 år  38 25 m  fjärilsim  po 10 år o y  

13 400 m  frisim  fl 13 år  39 50 m  fjärilsim  fl 11 år  

14 400 m  frisim  po 13 år  40 50 m  fjärilsim  po 11 år  

15 100 m  medley  fl 10 år o y  41 100 m  bröstsim  fl 12 år  

16 100 m  medley  po 10 år o y  42 100 m  bröstsim  po 12 år  

17 100 m  medley  fl 11 år  43 100 m  bröstsim  fl 13 år  

18 100 m  medley  po 11 år  44 100 m  bröstsim  po 13 år  

19 100 m  ryggsim  fl 12 år  45 50 m  ryggsim  fl 10 år o y  

20 100 m  ryggsim  po 12 år  46 50 m  ryggsim  po 10 år o y  

21 100 m  ryggsim  fl 13 år  47 100 m  ryggsim  fl 11 år  

22 100 m  ryggsim  po 13 år  48 100 m  ryggsim  po 11 år  

23 4x50 m  medley  fl 11 år o y  49 100 m  fjärilsim  fl 12 år  

24 4x50 m  medley  po 11 år o y  50 100 m  fjärilsim  po 12 år  

25 4x100 m medley  fl 12-13 år  51 100 m  fjärilsim  fl 13 år  

26 4x100 m medley  po 12-13 år  52 100 m  fjärilsim  po 13 år  

    53 4x50 m  frisim  fl 11 år o y  

    54 4x50 m  frisim  po 11 år o y  

    55 4x100 m frisim  fl 12-13 år  

    56 4x100 m frisim  po 12-13 år  

  
        
        

 

 

Priser:  

Priser delas ut till de sex främsta placeringarna i de individuella grenarna. Pris till de tre 
främsta lagen. 
 

Mat:  

Lunch 90:- Vid beställning av mat ange följande: Antal lunch lördag 
Önskemål om specialkost, ange simmarens namn och mat/produkter som ska undvikas.  
Matbeställningar skickas till tavling@motalass.se. Bindande from 190428. 
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