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Ystad Grand Prix / Korsvirkessim TYR OPEN 2022 

  
Tävlingen äger rum den 29 april – 1 maj 2022.  
 
Åldersklasser: Damer och herrar A-klass  17 år och äldre 

     Flickor och pojkar Juniorklass (C-final) 16 år och yngre  
 
Finalerna kommer att simmas enligt följande. 
 
Damer & Herrar = A & B-final, under kvällspasset. 
Flickor & Pojkar = C-final, under försökspasset 

    
Tid: Fredag pass 1. Em. insim kl.17.00-18.20.Start kl. 18.30 
 
 Lördag pass 2. Fm. insim kl.07.50-08.50. Start kl.09.00 
    
 Lördag pass 3. Em. insim kl.15.00-15.50. Start kl.16.00 
    
 Söndag pass 4. Fm. insim kl.07.50-08.50. Start kl.09.00 
    
 Söndag pass 5.  Em. insim kl.15.00-15.50. Start kl.16.00 
 
De tre snabbaste heaten i varje gren kommer att simmas först på morgonpasset. När alla 
dessa heat avslutats kommer resterande heat att simmas i ordinarie ordning. 
 
  
Efteranmälan: Efteranmälan är tillåten i mån av plats mot dubbel avgift. Kontakta  
     kansli@ystadsim.se 
 
Frågor:  Ystads SS via e-mail  kansli@ystadsim.se 
 
 
Heat- och resultatlistor: Finns i respektive klubbfack. 
 
Strykningar:  
 Se inbjudan. 
   
Prisutdelning: 
 Enligt schema, (se Livetiming). 
 
Observera:  Hängande starter kommer att tillämpas i försökspassen, dock ej juniorernas 

finalheat (C-final) som presenteras innan respektive start. 
Ryggsimsplattformar finns tillgängliga.  
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Tävlingsledare: 
 Stefan Persson, Helen Larsson. 
 
Ledarmöte: Lördag morgon 08.00 plats meddelas från speakerplats. 
 
Funktionärer: 
 Vi tar gärna emot funktionärer från gästande klubbar, detta dock i begränsad 

omfattning. Anmäl intresse till roland.olsson@ystadsim.se 

 
 
Webb-tv: Vi kommer att direktsända tävlingen via vår webb-tv kanal. Webb-tv kanalen 

hittar du på www.ystadsim.com 
 https://www.staylive.io/ystadsimsallskap 
 
 
Tagg/band: För att kunna göra inpassage och låsa skåp i omklädningsrum måste ansvarig 

ledare hämta ut ”taggar” till sina simmare. En påse finns för varje klubb att 
avhämta vid receptionen, återlämnas av ansvarig ledare till YSS tävlingsvärd 
efter avslutad tävling. Ej återlämnad ”tagg” debiteras med 200 kr.  

 
 
Mat Lunch: Lunchbuffé erbjudes på Österportsskolan 300 m från arenan. 
 
 Lunch lördag: Spagetti & Köttfärssås 11.30-13.30 
 
 Lunch söndag: Kycklinggryta & Ris 11.30-13.30 
 
 Sallad, Bröd & Måltidsdryck ingår. 
  
 PRIS: 80 kr/person, serveras i ÖP-skolans matsal. 
 
Övrigt Mat: Meddela om ni önskar specialkost, gör detta i samma mail som ni anmäler övrig 
 mat. Skicka till e-mail kansli@ystadsim.se senast tisdag den 26 april. 
 
Not: Korrigering kommer att göras i följande grenar. 
 
 800 frisim Dam/Herr. 
 200 fjäril Dam/Herr. 
 De 8 bästa tiderna enligt startlistan oavsett åldersklass simmas i direktfinal på 
 finalpassen. Övriga heat simmas i B-flight, C-final på förmiddagspassen utgår 

för dessa grenar. 
 Resultatlistan delas upp i åldersklasser. 
  
 
 
VÄLKOMNA! 
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