
 

Välkomnar till årets upplaga av 

 
TINNERBÄCKSBADET, LINKÖPING 31maj-2juni 2019 

 

INPASSERING Fredag 14.00 

  Lördag 07.00 

  Söndag  06.30 

 
TÄVLINGSBYRÅ Finns i anslutning till entrén, där hittar Du också klubbfacken.  

Öppettider:  Fredag 14.00 - 20.00 

    Lördag 07.30 - 10.00 & 14.00-16.00 

    Söndag 07.00 - 9.30 & 13.00-16.00 

 

TEKNISKT MÖTE kommer att hållas i ”tränarfikatältet” på fredag 1/6 kl. 16.00 

 

AVANMÄLNINGAR Till första passet ska avanmälningar göras senast en timme innan passet 
startar. Till efterföjande pass ska avanmälningar göras senast trettio minuter 
efter att föregående simpass avslutats. 
Samtliga  avanmälningar görs via http://app.livetiming.se. Ni får era 

inloggningsuppgifter via mail (finns även i tävlingsbyrån). 

ÖPPEN KLASS 800 och 1500 frisim simmas i öppen klass. 

LAGKAPPER I lagkapperna för 16-17 år kommer vi att öppna för lagdeltagande utom tävlan i en 

öppen åldersklass. Dessa grenar kommer att fyllas upp till fulla heat efter principen 

först till kvarn… Vid få anmälda lag kan lagkappsgrenarna komma att slås ihop. 

 

LAGUPPSTÄLLNINGAR Skall vara anmälda senast trettio minuter efter  att föregående simpass 
avslutats. Samtliga  laguppställningar görs via http://app.livetiming.se. Ni får era 

inloggningsuppgifter via mail (finns även i tävlingsbyrån). 

 



OMKLÄDNING I omklädningsrummen finns det begränsat med antal låsbara skåp. OBS! Det 

behövs hänglås. LASS ansvarar inte för bortkomna värdesaker. 

 

 

TIDER   Insim  Tävling 
  Fredag  15.00-16.15  16.30 

  Lördag fm 07.30-08.45  09.00   

  Lördag em 13.30-14.45  15.00 

  Söndag fm 07.00-08.15  08.30 

  Söndag em 13.00-14.20  14.30 

 

LIVETIMING LASS erbjuder Live-timing. Följ länken: www.livetiming.se  

 

AVBAD Under pågående tävling inne i träningsbassängen på anvisade banor. 

 

PRISER Medaljer till placering 1-3. Vandringspris till bästa klubb. Prestationspris till 

bästa prestation (högsta FINA poäng) i samtliga klasser för damer och 

herrar. Klasser: 12 år o y, 13-14 år, 15-16 år, 17 år o ä. Prestationspriserna 

delas ut efter gren 46. 

 

PRISUTDELNING Sker efter grenarna 8, 14, 18, 24, 28, 34, 38 samt efter gren 46.  

 

MAT Bokning av mat måste vara gjord senast 20 maj. OBS Ni måste namnge 
de som behöver specialkost. 
Maten serveras i S:t Larsgården ca. 5 min. promenad från Tinnis. 
Frukost serveras på Ljungstedska skolan. 

 Tider: Frukost Lunch   Middag 
 Fredag ---------- --------   20.00-21.30 

 Lördag 6.30-7.30 12.00-14.00   19.00-21.00 

 Söndag 6.00-7.30 12.00-13.30   -------------- 

Glöm inte att anmäla specialkost! 
  

LOGI Definitiv logibokning måste vara gjord senast 20 maj. 
Boendet blir  på Ljungstedtska skolan ca 15min promenad från badet. All 

nödvändig information samt nycklar lämnas ut i tävlingsbyrån. 

     
FÖRSÄLJNING Simutrustning från TYR 

PeO massage, bokas via tävlingsbyrån. (250 kr för 30 min behandling) 

 
TRÄNARFIKA Serveras på taket över omklädningsrummen. 

 

UPPLYSNINGAR LASS kansli, info@lass.se, tel 013-139608 vardagar, ej onsdagar.  kl . 09.00-

11.00. Onsdagar kl. 14.00-17.00 
 

   Välkomna & Lycka till! 


