
 

 

PM 
Öppna Masters DM 1 feb 

 
Tävlingsplats:   Stenungsund arena Stenungsund, 25m, 8 banor, eltidtagning.  

OBS! Det är nötförbud i arenan! Och vi vill be er att bara äta frukt och mat 
på läktaren.                                                                                                                                         
  

Tävlingstider:  Datum     Pass     Insim        Start       
1  februari           1     13:00-‐13:50       14:00  
          

Parkering:   Parkeringen är gratis. 

 
Omklädning:  Det kommer att stå en från S77 och öppna och släppa in er till omklädningsrummen när 

ni kommer. Och skåpen kommer tyvärr ej gå att låsas nu under DM. S77 ansvarar inte 
för värdesaker. 

 

Funktionärssamling: Kl 13:15 i simhallen vid lilla bassängen.  Vi tar gärna emot funktionärshjälp under DM 
meddela till hans@s77.se om ni vill ställa upp. 

Ankomst:  Ni hittar all information om tävlingen samt heatlistor på glasväggen bakom startpallarna. 

Prisutdelning:   Inga medaljer kommer att delas ut. 
 
Extralopp:  Det kommer bli två extralopp ett 400m herrar som första lopp och ett 200 m damer som 

sista lopp. Vill någon vara med i dessa lopp finns det plats och mot dubbel 
anmälningsavgift senast torsdagen den 30 januari 2020 kl. 16:00 först till kvarn vi fyller 
bara upp till ett heat per lopp. Anmälan på mail till tavling@s77.se  . 

 
Strykningar:  Skall ske senast fredag den 31 januari kl. 18:00 på mail till tavling@s77.se. Vid för sen 

avanmälan liksom vid tomma banor utgår en avgift på 100:- oavsett orsak. 
 
Efteranmälningar: I mån av plats och mot dubbel anmälningsavgift senast torsdagen den 30 januari 2020 kl. 

16:00 i Tempusanmälan. eller på mail till: tavling@s77.se . 

 
Klasser:   Individuellt: Premaster 20-24, A 25-29, B 30-34, C 35-39, D 40-44, E 45-49, F 50-54, G 

55-59, H 60-64, I 65-69, J 70-74, K 75-79, L 80-84, M 85-89, N 90-94, O 95 och äldre  
  

 



 

 

 

Grenordning:   23. 400m extralopp Herrar     
 1. 100 m bröst Damer 
2. 100 m bröst Herrar    
 3. 50 m frisim Damer    
 4. 50 m frisim Herrar   
5. 200 m rygg Damer     
 6. 200 m rygg Herrar     
 Paus 10 min     
 7. 50 m rygg Damer 
8. 50 m rygg Herrar 
9. 100 m fjäril Damer     
 10. 100 m fjäril Herrar     
 11. 50 m bröst Damer    
 12. 50 m bröst Herrar    
 Paus 10 min      
 13. 100 m rygg Damer    
 14. 100 m rygg Herrar      
 15. 50 m fjäril Damer    
 16. 50 m fjäril Herrar    
 17. 200 m frisim Damer     
 18. 200 m frisim Herrar        
 Paus 10 min   
19. 100 m frisim Damer     
 20. 100 m frisim Herrar      
 21. 100 m medley Damer     
 22. 100 m medley Herrar     
 paus ca: 10 min     
 24. 200m extralopp Damer    
 Avslutning 

 

Resultat:  Hittar ni på väggen bakom startpallarna och på www.livetiming.se. 

Livetiming:  Tävlingen går att följa på www.livetiming.se.  

Upplysningar:  Hittar ni på www.livetiming.se. Eller på mail till hans@77.se eller tavling@s77.se 

 

VÄLKOMNA 

S77 Stenungsund 


