
                 Borlänge Simsällskap  

 

 

INBJUDER 
till 

Masdoppet 
 

5 – 6 september 2015 

 

Tävlingen:  Masdoppet vänder sig till alla åldersgrupper. 

 

Plats:  Maserhallen. 

 

Datum:  lördagen den 5 september 

och söndagen den 6 september 

 

Tider:  Pass 1 Insim 08.50 - 09.50, tävlingsstart 10:00 

Pass 2 Insim 14:20 - 15:20, tävlingsstart 15:30 

Pass 3 Insim 07.50 - 08.50, tävlingsstart 09:00 

Pass 4 Insim 13:20 - 14:20, tävlingsstart 14:30 

 

Bassäng:  25m, 7 banor. 

 

Klasser:  Klass A 17år o äldre (-98 o tidigare) 

Klass B 15-16 år (-99 -00) 

Klass C 13-14 år (-01 -02) 

Klass D 12 år o yngre (-03 o senare) 

 

 

Anmälan:  Kan endast göras på www.octostatistik.com.  

Den skall vara Borlänge Simsällskap tillhanda senast måndag den 24 augusti. 

 

Avgift:  60 kr per individuell start och 80 kr per lagkappstart, faktureras av Borlänge SS i 

efterhand. 

 

Efteranmälan: Kan göras fram till och med torsdagen på tävlingsveckan mot en förhöjd avgift om 

80kr per individuell start, och 100kr per lagstart. I mån av plats kan enstaka ef-

teranmälan tas emot senast 1½ timme före passets start. 

 

Förbehåll:  Vi förbereder oss rätten att begränsa deltagarantalet vid för många anmälningar. 

 

Start:  Vi tillämpar hängande start under alla individuella grenar förutom ryggsim. 

 

Strykningar:  Inlämnas till sekretariatet senast 1 timme före start. 

 

 

 



                 Borlänge Simsällskap  

 

 

Priser:  Medaljer delas ut till de tre främsta i var åldersklass. 

 

Lagkapp: 

Klubbens sammanlagda poäng för alla sina lag räknas ihop, den klubb som har flest po-

äng erhåller 15 % rabatt på anmälningsavgiften. 

 

 Lagkappspoäng: 

Placering 1 ger 14 poäng, 2 ger 11 poäng, 3 ger 10 poäng, 4 ger 9 poäng, 5 ger 8 poäng 

och så vidare. 

 

Avsim:  Avsimning sker i undervisningsbassängen. 

 

Startlistan:  Mailas ut till respektive förening samt visas på www.borlangess.se 

 

Skåp:  Tag med eget hänglås så att du kan låsa in dina kläder. 

 

Logi och mat:  Se bilaga. 

 

Upplysningar:  Per Tägtström 

tel. 070-259 08 87 eller e-mail tavlingar@borlangess.se 

 

 

VÄLKOMMEN till en tävling för alla simmare 


