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  PM 
 

Skövdedoppet 
 

1 Februari 2014 
 

Tävlingen avgörs under en dag med direktfinaler i Arena Skövde. 

25m bassäng, 8 banor, eltidtagning. 

 
Ansvar: Skövde SS eller Arena Skövde ansvarar inte för förlorade saker. 
 

  

Funktionärssamling    Samling 08.45 på stranden i äventyrsbadet. Samt 14.15, plats meddelas på 
plats. 
 
Heatlistor: Läggs i klubbfacken vid sekretariatet samt kommer finnas till försäljning. 
 
Hängande start: Vi kommer inte att använda oss av hängande start. 

 
Lagkappslag: Laguppställningar till lagkapper skall lämnas till sekretariatet på särskils 

blankett senast vid insimmets början. 
 
Avsimning: Avsimning sker på anvisade banor, vänligen respektera detta då badet är 

öppet under dagen. 
 

Startlista: Finns på hemsidan samt livetiming. 
 

Tränarmöte: 08.30 vid rehab bassängen se skyltning. 
 

Omklädningsrum: Varje simmare kommer att få en entré tag men måste dela skåp med 

varandra. För omklädning se skyltning. Vid borttappat tag så kostar det 

100kr. 
 
 

Resultat: Publiceras på Livetiming, samt vår hemsida. 
 

Efteranmälan: I mån av plats fram t.o.m. 30/1 kl. 15.00 mot dubbel startavgift. Anmälan 

sker via mail till christian@skovdess.com 
 

Avanmälan: Till pass 1: Skall ske senast fredagen den 31/1 kl. 12.00 till 

christian@skovdess.com. Därefter innan föregående pass slut till 
tävlingssekretariatet. 

   

Mat: Serveras på vallegrillen (förbeställda biljetter).  
 

   
Livetiming:                Länk till tävlingen: http://livetiming.se/index.php?cid=1562  
 

Priser: Medaljer till de tre främsta i varje ålderklass. Simmarna simmar 

tillsammans i klasser A-C, D-E och F, men delas upp i resultatlista enligt 
åldrarna 13år, 12år, 11år, 10år, 9år och 8år o yngre.  

 Pokal till bästa förening. Poängen räknas: 10 poäng till 1:a plats, 8 poäng 
2:a plats, 6 poäng 3:e plats, 5poäng 4:e plats, 4 poäng 5:e plats, 3poäng 
6:e plats, 2poäng 7:e plats och 1poäng 8:e plats. I lagkapper får man 

dubbla poäng för varje placering, alltså 20 poäng 1:a plats 16poäng 2:a 
plats osv. 

 
Prisutdelning:     Sker efter varje gren med en grens förskjutning. 
 
Tider:     Pass 1: Insim 08.30- 09.15 Start 09.30. Pass 2 Insim 14.00-14.45 Start 
15.00 
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Försäljning:     Vi kommer att ha försäljning av fika, även viss försäljning av simglasögon 

kommer att finnas. 
 
 
 

Inmarsch:     Vi kommer att ha en inmarsch för deltagande föreningar, vi önskar  
    att två stycken från varje förening går. Samling 09.15 i gången      utanför 
tävlingsbassäningen 

 
 

Övrigt: Önskar någon bada i äventyrsbadet så måste man lösa entré dit. 
 
Garderob:    Vi kommer att ha garderob samt skoställ inne i badet vid tävlingsbassängen  
 

Upplysningar:             Skövde SS kansli: 0500-417450 alt 0735400880 
 
 
 
 
Varmt välkommna till en dag med snabba simningar! 


