
 
 
 
 

 

Välkomna till Burger King Swim 9 oktober 2021 

 

 

Vi hoppas på snabba simningar och en trevlig tävling. Tävlingen har samlat 140 simmare från 10 
föreningar. Tävlingen beräknas pågå till ca 16:00. Vi förutsätter att alla deltagare följer FoHMs 
rekommendationer och endast deltar om man känner sig fullt frisk. 
 
Lås till skåpen I Värnamo Simhall krävs speciella band för att kunna låsa skåpen i omklädningsrummen. 

Banden hämtas och lämnas i tävlingsbyrån av en klubbrepresentant. 
OBS! För ej återlämnade band debiteras 100 kr/st. 

 
Tävlingsbyrån Finns inne i entrén till simhallen kl. 08.30-09.00. 
 
Tävlingssekretariat Telefon under tävlingsdagen 070-496 46 19 
 
Tider 09.00-09.50 Insim 

10.00-ca 16.10 Tävling 
 
Tekniskt möte Samtliga föreningar kallas med en representant till tekniskt möte kl. 09.10 
 
Priser Medaljer delas ut till de tre främsta i varje gren och åldersklass. 
 
Mat Ingen mat serveras och simmarna uppmanas att ta med sig något att äta i  

pausen (30 minuter) som är efter gren 6 
 
OBS! Det kommer bland de tävlande att lottas ut presentkort på Burger King (Värnamo) som 
kan lösas in efter tävlingen. Alla deltagande simmare och ledare erhåller 10 kr rabatt på 
valfritt ”meal”. Presentkorten och rabattkupongerna ska visas upp i samband med 
beställningen på restaurangen. 

 
Startavgifter Startavgifterna faktureras efter tävlingen. 
 
Publik Fri entré. Publikentré till vänster om huvudentrén. 
 
Avsimning Avsimning kan ske i undervisningsbassängen. OBS! Ingen lek. Tränarna ansvarar för sina 

simmare. 
 
Efteranmälningar Efteranmälningar mottages fram till kl. 22:00, torsdag 7 oktober.. 
Avanmälningar Avanmälningar till tävlingen ska lämnas via tränarappen, http://app.livetiming.se senast kl. 

09.00 tävlingsdagen 
  
Laguppställningar Laguppställningar till de avslutande grenarna ska lämnas via tränarappen, 

http://app.livetiming.se senast kl. 09.00 tävlingsdagen. 
 
Heatlistor Heatlistor anslås i anslutning till läktaren samt vid undervisningsbassängen. Heatlistor till 

klubbarna finns i klubbfacken i Träffpunkten. 
 
LiveTiming Det är möjligt att följa tävlingen via LiveTiming http://livetiming.se/live.php?cid=6094  
 
Resultat Resultaten anslås i anslutning till läktaren samt vid undervisningsbassängen. Resultaten 

publiceras efter tävlingen på LiveTiming. 
 
Ledarfika Ledarfika mot kupong serveras. Kupongerna finns med i kuvertet som hämtas i tävlingsbyrån 

vid ankomst. 
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Upplysningar Frågor inför tävlingen e-postas direkt till tävlingskommittén tavling@varnamoss.se 
eller ställs  till Christer Ringblom 0705-699616 

mailto:tavling@varnamoss.se?subject=Proton%20Cup

