
 
 

 

 
PM 

 
Ystad Grand Prix 2 / Svenskt Grand Prix 

  
Tävlingen äger rum den 28 oktober – 30 oktober 2022.  
 

 

Tid: Fredag pass 1. Em. insim kl.17.00-18.20.Start kl. 18.30 
Lördag pass 2. Fm. insim kl.07.30-08.50. Start kl.09.00 

 Lördag pass 3. Em. insim kl.15.00-16.20. Start kl.16.30, OBS 
 Söndag pass 4. Fm. insim kl.07.30-08.50. Start kl.09.00 
 Söndag pass 5.  Em. insim kl.14.30-15.50. Start kl.16.00 
 
Frågor:  Ystads SS via e-mejladress ygp2@ystadsim.se 
 
Heat- och resultatlistor:  

Heatlistor delas ut vid tränarfikan av tävlingsvärd. Resultat sätts upp rullande på 
whiteboardtavlor i simhallen 

 
Strykningar:  
 Tidiga strykningar kan mejlas in till ygp2strykning@ystadsim.se 
                      till och med torsdag den 27 oktober 2022. Resterande strykningar görs 
                      i tränarappen. På fredagen skall strykningar ske senast en 1 timme 
                      före tävlingspassets början i strykningsappen.  
                     Strykningar till försökspasset lördag ska vara inne senast 20.00 fredag kväll. 

Inför söndagens försökspass ska strykningar vara inne senast 30 minuter efter 
lördagens finalpass på kvällen. 

                     Strykningar till final ska ske senast 30 minuter efter respektive grens slut och             
                     lämnas direkt till sekretariatet.  
                     Tränarappen skickas ut till angiven mejl i Tempus Anmälan. 
                         
 Lagkapper:  
 Laguppställningar lämnas via appen och ska vara inlämnade senast 60 minuter 

innan tävlingsstart.  
 
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.  

  
 
Tävlingsledare: 
 Stefan Persson 
 

mailto:ygp2strykning@ystadsim.se


 
 

 

 
Ledarmöte: Lördag morgon 08.00 plats meddelas från speakerplats. 
 
Funktionärer: 
 Vi tar gärna emot funktionärer från gästande klubbar. Anmäl intresse till 

ygp2@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 in passage 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: Lunch o middagsbuffé erbjudes på Hotell Fritiden 10 min. från arenan. 
 

 Fredag middag Kycklinggryta m ris från 19.30 
 Lunch lördag: Pasta Alfredo från 11.30 

Middag lördag: Köttbullar m potatis från 19.30 
Lunch söndag Pasta Fusilli  från 11.30 

 Sallad, Bröd & Måltidsdryck ingår. 
  
 PRIS LUNCH: 105 kr/person. 
 PRIS MIDDAG: 159 kr/person 
 
 
Övrigt Mat: Meddela om ni önskar specialkost i samma mejl som ni anmäler övrig 

mat. Skicka anmälan om mat till e-mejladress ygp2@ystadsim.se senast 
tisdag den 25 oktober. 

  
Använd dokument för matbeställning som bifogas med detta PM samt finns i 
filarkivet på www.livetimning.se 

 
Övrigt, önskad info: 

Vi önskar att ni meddelar oss om ni har medföljande simmare från annan klubb 
(tex NIU simmare). Detta för att vi inte ska behöva sätta ut placering för klubb 
på läktaren som sen inte används samt att vi inte behöver räkna med 
info/heatlista till medföljande tränare när man i stället får den infon av 
klubben/tränaren man åker med. Vänligen meddela detta på 
ygp2@ystadsim.se 

 
Not: Ändrad starttid på lördagens finalpass, ny starttid 16.30. 
 
  
 
VÄLKOMNA! 

http://www.ystadsim.com/
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