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Sum-Sim regionsfinal Östsvenska

Jönköping 13-14 November 2021

Tävlingsplats: Rosenlundsbadet, Jönköping (25m)

Arrangör: Jönköpings Simsällskap och Östsvenska Simförbundet

Tävlingsbyrån: Finns i sekretariatet

Tävlingstider: Lördag Pass 1 09:00. Lördag pass 2 16:00
Söndag Pass 3 09:00. Söndag Pass 4 16:00

Avsimning: Möjlighet till avsim kommer finnas på tre banor i hoppbassängen
(25m).

Insimningstider: Lördag Pass 1 07:30-08:45. Lördag Pass 2 14:30-15:45.
Söndag Pass 3 07:30-08:45. Söndag Pass 4 14:30-15:45.

Ledarmöte: Ledarmöte hålls i spinning rummet ovanför läktaren lördagen den
13/10 kl. 08:00. Klubbkuvert med förbeställda matbiljetter delas ut på
ledarmötet.

Callroom: Endast ett heat i taget på startbryggan. Heaten samlas vid
handikappshissen (bana 1).

Uppvärmning: Ytorna runt hoppbassängen och ovanför läktaren. Ingen uppvärmning
får ske på startbryggan. Övrig uppvärmning kring tävlingsbassängen är
tillåten på andra sidan bryggan.

Lunch: Lunch kan beställas och levereras som matlådor till simhallen.
Maten hämtas av ledare från respektive klubb på anvisad plats.
Pris 90 kr/portion. Beställning och korrigering av mat ska ske
senast 1 november 2021. Samtliga kostnader faktureras i efterhand.

Hemsida: www.jonkopingss.se
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Efteranmälan: Efteranmälan får nu ske fram till lördagen den 6 november kl. 23.59 till
en avgift av 300 kr/anmälan. Anmälningstiden ska fortfarande vara
gjord inom kvalperioden. Anmälan via Tempus Anmälan.

Avanmälan: Avanmälan för pass 1 senast kl 18.00 dagen innan tävlingsdagen. För
pass 2-4 senast 30 minuter efter föregående tävlingspass slut. För
sent inkomna eller uteblivna avanmälningar debiteras föreningen
300 kr oavsett orsak.

Priser: Sum-Sim regions medaljer tilldelas placeringarna 1-3. Prisutdelning
kommer ske efter var fjärde gren.

Startlista: Finns publicerad på Livetiming.

Heatlista: Heatlistor finns utlagda ovanför handikappshissen till varje förening.
Heatlistor kommer anslås i korridoren mellan tävlingsbassängen och
hoppbassängen.

Resultat: Uppdateras på livetiming.se och kommer anslås i simhallen.

Shop: Finns på bassängplan.

Betalning: Alla avgifter faktureras respektive förening efter avslutad tävling.

Omklädningsrum: Enligt schema som skickas ut under tävlingsveckan.

Upplysningar: För mer information se uppdateringar på www.jonkopingss.se samt via
tavling@jonkopingss.se eller telefon 036-172760 eller 076-7734775

Övrigt: Hänglås behövs till klädskåpen i omklädningsrummen.

Jönköping Simsällskap 036-172760
Elmiavägen 4 tavling@jonkopingss.se
55454 Jönköping www.jonkopingss.se

https://livetiming.se/
http://www.livetiming.se
http://www.jonkopingss.se
mailto:tavling@jonkopingss.se
mailto:tavling@jonkopingss.se
http://www.jonkopingss.se

