
 

                                                                                        
 

             

PM  
 

DM / Para DM 
Sjöbo 23-24 oktober 2021 

 

 
 

 
Tävlingsplats: Sjöbo Simanläggning, Ågatan 7 Sjöbo 
 
Arrangör: Skånes Simförbund och Sjöbo Simsällskap 
 
Tävlingstider:  Insim Start 
 Lördag Pass 1 08.30-09.50 10.00 
 Lördag Pass 2 14.30-15.50 16.00 
 Söndag Pass 3 08.30-08.50 10.00 
 Söndag Pass 4 14.30-15.50 16.00  
 
Insläpp i anläggning Från kl. 08.00 
 
 
 
 



 

                                                                                        
 

             

 
 
Tävlingsledare: Arne Davidsson 
Bitr. tävlingsledare: Stefan Persson 
Starters: Joakim Olofsson, Bertil Ek 
 
Ledarmöte: En ledare/tränare per klubb inbjudes att närvara på 
 ledarmöte, lördag kl. 09.10 på anvisad plats. 
 
Avanmälan: Skall göras senast kl. 19.00 kvällen före pass 1.  

Strykningar till pass 2,3 och 4 ska göras senast 30 minuter 
efter föregående pass. En straffavgift på 300 SEK kan 
uttagas vid sen strykning. Strykningsappen skall användas. 
 

Lagkapper:  Laguppställningar ska vara inlämnade senast 60 minuter 
innan respektive tävlingspass start. Sen laguppställning 
debiteras med 300 kr. 

 
Seedning:  Alla tider gjorda i 25m bassäng och 50m bassäng sorteras i 

tidsordning utan omräkning vilka sedan går före alla tider 
gjorda i yardbassäng. 
 

Extralopp:   Erbjuds efter pass 1 och 3. 100 SEK per deltagare och lopp. 
  Max 1 heat för damer och 1 heat för herrar. Max 200 m. 
  Anmälan till sekretariatet senast 1 timme före start. 
 
Resultatlistor:  Publiceras fortlöpande på livetiming och på vägg i 
 baby/barnpoolen mellan tävlingsbassäng och 
 avsimingsbassäng. 
 
Klubbfack:  Ett namngivet informationsfack för varje klubb kommer att 
 finnas vid sekretariatet i simhallen. 
 
Priser:  De 3 främsta i varje gren erhåller pris  
 
Avsimning:  Erbjuds i undervisningsbassängen vid omklädningsrummen. 
 
Försäljning: TYR Sverige finns på plats med ett brett sortiment.  
  Sjöbo Simsällskap erbjuder kaffe, dricka, toast, mackor m.m. 
  i kiosken. 
 



 

                                                                                        
 

             

 
Tränarfika:  Serveras vid Sjöbo Simsällskaps kiosk. 
 
Information:  Varje förening mottager ett band per simmare för grind/skåp 
  i anläggningen. Banden kvitteras ut av ansvarig ledare. 
  Samma antal band som kvitterades ut, återlämnas vid 
  tävlingens slut. Förlorade band debiteras med 150kr/st.  
 

Publik:  Vi lever fortfarande under en pandemi och ser en 

begränsning av publik på vår tävling. Körande förälder är 

välkomna in under förutsättning att du är frisk och 

symptomfri. 

Kontakt:   kansli.sjoboss@sjobo.nu  
 
Parkering: Observera att det endast tillåtet att parkera inom markerade 

parkeringsplatser. Inte på grönytor eller bakom sporthallarna.  
Parkering finns på intilliggande gator, 5 min gångväg från 
simanläggningen.  

 
Ansvar: Sjöbo Simsällskap ansvarar ej för borttappade saker under 

tävlingen. Eventuellt kvarglömda saker kommer att samlas 
ihop efterhand och förvaras på angiven plats. Ta en titt där 
innan ni lämnar tävlingen. 

 
Lunchbeställning: Vi erbjuder lunch i närliggande skola.  
  Lunchen tillagas av Husargården med närproducerat kött 
                     från deras egen gård och transporteras till skolan. 
   
  Lunchbeställning görs på blankett som skickas ut till resp. 
  förening. Blanketten finns att hämta i filarkivet på Livetiming. 
  OBS! Beställning senast den 18 oktober 
 
  Meny: 
  Lördag Lasagne,sallad & bröd 
  Söndag Långbakad högrev, potatis, sås & sallad 
   
  Pris: 95kr/lunch 
 
  Kuponger till förbokad lunch avhämtas i Sjöbo Simsällskaps 
  kiosk av ansvarig ledare. 
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  I övrigt finns restauranger med a la carte, thairätter samt 
  pizzerior.  
 
  
 

VÄLKOMMEN TILL SJÖBO 
 
 
 
GRENORDNING DM/ParaDM (25m)  
 
Pass 1 (10:00)    Pass 2 (16:00)  
1. 4x50m medley damer    13. 4x50m frisim damer  

2. 100m frisim herrar    14. 200m fjärilsim herrar  

3. 200m frisim damer    15. 200m medley damer  

4. 50m bröstsim herrar    16. 400m frisim herrar  

5. 100m bröstsim damer    17. 50m frisim damer  

6. 400m medley herrar    18. 200m bröstsim herrar  

7. 100m fjärilsim damer    19. 800m frisim damer  

8. 100m ryggsim herrar    20. 50m fjärilsim herrar  

9. 800m frisim herrar    21. 200m ryggsim damer  

10. 50m ryggsim damer    22. 4x100m frisim herrar  

11. 100m medley herrar    23. 4x100m frisim damer  

12. 4x200m frisim damer  
 
Pass 3 (10:00)    Pass 4 (16:00)  
24. 4x50m medley herrar    36. 4x50m frisim herrar  
25. 100m frisim damer    37. 200m fjärilsim damer  
26. 200m frisim herrar    38. 200m medley herrar  
27. 50m bröstsim damer    39. 400m frisim damer  
28. 100m bröstsim herrar    40. 50m frisim herrar  
29. 400m medley damer    41. 200m bröstsim damer  
30. 100m fjärilsim herrar    42. 1500m frisim herrar  
31. 100m ryggsim damer    43. 50m fjärilsim damer  
32. 1500m frisim damer    44. 200m ryggsim herrar  
33. 50m ryggsim herrar    45. 4x100m medley damer  
34. 100m medley damer    46. 4x100m medley herrar  
35. 4x200m frisim herrar 


