
Tävlingsdatum
16 och 17 maj 2015

Tävlingstider
Insim 
08.00-08.45 samt 15.00-15.45
Tävlingsstart 
09.00 samt 16.00

Tävlingsplats
Tibblebadet, Attundavägen 5 Täby

Tävlingsdokment
Heatlistor kommer att finnas i klubb-
facken, anslås vid pooldeck samt 
finnas till försäljning.
Vi kommer också använda Livetiming 
för tävlingsdokumentation.

Lagkapper - åldersklasser
I lagkapperna kommer det endast 
finnas en åldersklass.

Starter
Vi kommer att tillämpa hängande 
start förutom i ryggsimsgrenarna.

Klubbfack
Finns utanför Täby Sims kansli, 
entréplan.

Strykningar
Strykningar till samtliga pass skickas 
till marie.eriksson@tabysim.se fram 
till 15 maj kl 16.00. Där efter görs 
strykningar på angiven blankett och 
lämnas på angiven plats utanför Täby 
Sims kansli, entréplan.
Vid sen strykning eller tom bana 
debiteras 150 kr.



T
Y
R
 C

H
A
LL

EN
G
ER

 M
EE

T
 -

 P
M

 

Prisutdelning
Prisutdelning kommer att ske efter 
gren: 3, 7, 9, 12, 16, 18, 31, 35, 36

Extralopp
I mån av plats kan vi arrangera 
extralopp för distanser upp till 200 
m. Dessa körs i två heat (dam och 
herr) efter pass 1 och 3. Anmälan om 
extralopp ska göras till 
tävlingsledningen innan insimsstart 
pass 1 respektive 3.

Avsimning
Görs i undervisningsbassängen.

Omklädning
Ska ske i ordinarie omklädningsrum, 
medtag eget hänglås. 

Kvarglömt
Kvarglömda saker samlas ihop efter 
avslutat pass och läggs i Täby Sims 
kansli, på entréplan.

Parkering
En större parkering finns på baksidan 
av Tibblehallen, följ skyltarna mot 
Sportcentrum.

Kontaktuppgifter
Tävlingsansvarig: Marie Eriksson
marie.eriksson@tabysim.se
076-310 10 93
Tävlingsledare: Agneta Timbäck, 
agneta.timback@tabysim.se
076-165 13 17

Välkomna till TYR Challenger 2015 i Tibblebadet! I år har vi nöjet att 
välkomna 18 klubbar och vi hoppas på många kval till de olika 
mästerskapen.

Under tävlingen kommer TYR finnas på plats för försäljning.

Har ni frågor under tävlingen är det bara att ta kontakt med 
tävlingsansvarig.


