
PM till Sandaredssprinten 3-4 sept 2022
Plats: Sandaredsbadet, Alingsåsvägen Sandared.
Tävlingen genomförs på 6 banor, 25m bassäng med eltidtagning och livetiming;
https://livetiming.se/index.php?cid=6176

Tider som gäller för aktuell tävling:
Lördag 4/9 Pass 1 Insim: Se nedan Start: 09:00
Lördag 4/9 Pass 2 Insim: Se nedan Start: 14:00
Söndag 5/9 Pass 3 Insim: Se nedan Start: 09:00
Söndag 5/9 Pass 4 Insim: Se nedan Start: 14:00

Vänligen notera förändringen av starttid för pass 2 resp pass 4! Ändrat från kl 14.30
till kl 14.00.
För preliminära pass-tider hänvisas till senare sidor i detta PM.

Sjukdom/strykningar: För att möjliggöra sena strykningar så kan detta för pass 1
och pass 3 göras fram till kl 06.30 resp morgon. Strykningar till övriga pass görs
senast i samband med avslut av föregående pass.
Strykningar görs i första hand via http://app.livetiming.se, i andra hand till
anmalan@sk70.se

Insim:
Insim kommer att vara uppdelat i 2 olika 30-minuters pass enligt nedan:

Insim till pass 1 och pass 3:
07.45-08.15 SK70, Elfsborg, Skene.
08.15-08.45 Falköping, Kungälv, Lidköping, Mariestad, Skövde, Alingsås SLS, SK
Alingsås

Insim till pass 2 och pass 4:
12.45-13.15 Falköping, Kungälv, Lidköping, Mariestad, Skövde, Alingsås SLS, SK
Alingsås.
13.15-13.45 SK70, Elfsborg, Skene.

Avsim: Avsim sker i lilla bassängen. Pga dess storlek är det viktigt att endast ett
kortare avsim sker, och inget tillfälle för lek.

Heatlistor: 2-3 ex till varje klubb i klubbfacket i fiket.

Tränarmöte: Tränarmöte sker till höger innanför huvudentrén lördag 3/9 kl 08:15.

Funktionärsmöte: Funktionärsmöte sker till höger innanför huvudentrén, lördag och
söndag kl 08:30 samt kl 13:30.

Prisutdelning och medaljer: Prisutdelning till åldersgrupper 13 år och äldre sker
enligt tidsprogrammet.
Pers-medaljen ”Jag persade på Sandaredssprinten” till samtliga simmare som slår
personligt rekord i någon gren. Max en medalj per simmare. Medaljen hämtas i fiket.
Medaljtagarna i 25m-finalerna i klass A-C får även ett presentkort från Lane 4.

https://www.google.com/maps/place/Sandaredsbadet/@57.712385,12.7885412,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46500808c9d84585:0xd70303e59fbb2b6c!8m2!3d57.712385!4d12.7907299
https://livetiming.se/index.php?cid=6176
http://app.livetiming.se/
mailto:anmalan@sk70.se


Mat: Gästande klubbar erbjuds lunch båda dagarna.
Lördag: Spaghetti och köttfärssås, Söndag: Kycklinggryta och ris.
Beställning görs till kansli@sk70.se senast tisdag 30 aug, kostnad 80kr/måltid. Vi
kan tyvärr inte erbjuda allergianpassad mat.

Kiosk: Frallor, fika, kaffe, dricka mm finns till försäljning i vår kiosk. Närhet finns till
både pizzeria och thaimat.

Försäljning av simutrustning: Lane 4, Speedo samt Jolyn kommer att ha
försäljning under tävlingsdagarna.

Funktionärshjälp: Emottages tacksamt då vi vid denna tävling har extra ont om
egna funktionärer. Om möjligt meddela oss om du kan ställa upp via mail på:
funktionar@sk70.se. Samtliga deltagande funktionärer som jobbar dubbelpass
erbjuds lunch.

Extralopp: Kontakta anmalan@sk70.se om extralopp önskas, 200 kr/start.

Parkering: finns framför och bakom simhallen, samt på vänster sida om simhallen
(sett från entrén). Det finns även en parkering vid skolan (till höger om entrén) samt
en stor pendelparkering nere i centrum.

Upplysningar: Frågor? Kontakta oss via tfn 0793-39 23 42 eller mail
kansli@sk70.se

Varmt välkomna!!
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