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PM till Ungdoms Grand Prix 3 i Stenungsund 

 den 16–17 oktober 2021 

Tävlingen simmas 25m bassäng Stenungsund Arena (8 banor) 

OBS! Det är nötförbud i hela arenan. 
 

VSSF väljer att genomföra UGP tävlingen med mixade kön per pass. Vi kommer dock att tävla utan publik trots 
att restriktionerna tas bort 29 september. Vi lever fortfarande i en pandemi och VSSF tillsammans med 

arrangerande föreningar beslutat att ingen publik kommer att tillåtas för att kunna genomföra en säker tävling.    

Ingen publik är tillåten. 

Avanmälan Till första dagen via Tränarappen senast fredagen den 15/10 kl. 18.00.  
Till dag 2 senast lördagen den 16/10 kl. 18.00. Till pass 2 och 4 senast till föregående 
pass slut. Vid för sen avanmälan liksom vid tomma banor utgår en avgift på 

100:- oavsett orsak. 
Vid frågor kontakta:tavling@s77.se    

Efteranmälan Inga efteranmälningar mottages. 

Funktionärer Vi tacksamt emot gästande föreningars funktionärer då vi behöver ta höjd med tanke 

på omständigheterna som nu råder. Deltagande föreningar bör hjälpa arrangören 
med funktionärer per simpass enligt följande: 0–19 starter = 0 funktionärer, 
20–69 starter = 1 funktionär, 70-119 = 2 funktionärer samt 120 starter eller 
mer = 3 funktionärer. VSSF kommer i samråd med medarrangörerna att 
säkerhetsställa att vi har rätt antal funktionärer runt bassängerna före tävlingens 

genomförande, har vi inte det så är vi nödgade att ställa in den/dom med kort varsel. 

Antalet starter per klubb anslås av VSSF på Livetiming i samband med startlistan. 

 Står ni två pass per dag bjuder vi på mat.  

 Meddela namnuppgifter senast 11/10 till:  funktionar@s77.se.   
     

Funktionärssamling Sker en 45 minuter före utsatt starttid i konferensrummet ovanför kassan i entrén.  

Tekniskt möte Sker lördag kl 08:00 i konferensrummet ovanför kassan i entrén.     

Tävlingstider                 Datum  Pass  Insim     Start   

  lördag 16/10     1  08:00-08:50    09:00  

  lördag 16/10     2  14:00-14:50   15:00 

  söndag 17/10    3 08:00-08:50   09:00   

  söndag 17/10    4  14:00-14:50   15:00 
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Tävlingsklass   A 17 år   B 16 år   C 15 år   D 14 år   E 13 år      

   Åldersklasserna simmar tillsammans men delas upp i resultatlistan. 
 

Priser Ingen prisutdelning kommer att ske. Medaljer till de tre främsta i varje gren och 
åldersklass, hämtas i sekretariatet vid passets slut av pristagarnas tränare/ledare 

Call Room  Vi kommer inte att ha ett Callroom. Utan vi ber simmarna och ledare hålla koll på 
startider så vi kan hålla tiderna. Kommer att sitta startlistor på väggen bakom 

startpallarna och i avbadbasängen. 

Livetiming  Följ tävlingen på Livetiming http://www.livetiming.se/index.php?cid=6052 

Parkering  Parkeringen är gratis och finns utanför arenan  

Matservering               Vi kommer inte att erbjuda någon fika eller lunch till försäljning i år. Men tränar fika 
kommer självklar att finnas, Tyvärr har inte restaurangen på arenan kommit igång helt 
med lunchservering. pga. ägarbyte.              

Omklädningsrum        Skåpen kommer ej gå att låsa och inga band/nycklar kommer att delas ut.  

               Försök att undvika trängsel! 

Resultat               Se LiveTiming http://www.livetiming.se/index.php?cid=6052 

Läktaren: Vi ber er i klubbarna att ni håller ihop era deltagare så vi inte sprider ut oss så att vi 
kan hålla avstånd: Ute i foajégatan får det inte ställas upp några stolar/madrasser på 

grund av risk för trängsel då det är utrymningsväg. 

Insim                          Kommer att ske klubbvis enligt uppdelning nedan.  

1. Göteborg Sim 

2. Uddevalla Sim 

3. Kungälvs SS  

4. SK Vänersborg och Angereds SK 

5. Mölndals ASS 

6. Strömstads SF och S77 Stenungsund 

7. SK S02 

8. Trollhättans SS och Åmåls SS                                                                                        

 

Startavgift 80 kr / start. Startavgiften faktureras efter första startlistans publicering och skall vara 
VSSF tillhanda enligt fakturans förfallodatum på BG 724–0088. Vid avanmälningar 

återbetalas ej fakturerad startavgift! 

Startlista Se LiveTiming. Det kommer att finnas heatlistor till tränarna i klubbfacken och på 
glasväggen bakom startpallarna.  
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Grenordning.      Pass 1     Pass 3 
1. 200 m Frisim flickor, klass A-E  14. 200m Frisim pojkar, klass A-E 
2. 100 m Fjärilsim pojkar, klass A-E  15. 100m Fjärilsim flickor, klass A-E 
Paus       Paus 
3. 100 m Bröstsim flickor, klass A-E  16. 100m Bröstsim pojkar, klass A-E 

4. 200 m Bröstsim pojkar, klass A-E  17. 200m Bröstsim flickor, klass A-E 
5. 400m Frisim flickor, klass A-E  18. 400m Frisim pojkar, klass A-E 
Paus     Paus 
6. 1500 m frisim* pojkar, klass A-E 19. 1500 m Frisim* flickor, klass A-E 
7. 800 m frisim* pojkar, klass A-E 20. 800 m Frisim* flickor, klass A-E 
 

Pass 2     Pass 4 

 
8. 200 m Fjärilsim flickor, klass A-E 21. 200m Fjärilsim pojkar, klass A-E 
9. 200 m Medley pojkar, klass A-E 22. 200m Medley flickor, klass A-E 
Paus     Paus 
10. 400m Frisim flickor, klass A-E 23. 400m Frisim pojkar, klass A-E 
11. 100 m Ryggsim pojkar, klass A-E 24. 100m Ryggsim flickor, klass A-E 
12. 200 m Ryggsim flickor, klass A-E 25. 200m Ryggsim pojkar, klass A-E  

13. 100m Frisim pojkar, klass A-E  26. 100m Frisim flickor, klass A-E 
 
*En simmare får ej simma i både 800 och 1500 frisim, utan får välja gren. 

 

Upplysningar:  S77 tavling@s77.se    
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