
PM Novembersim  
Lördagen den 5/11 och söndagen 6/11 2016 

Karlsrobadet i Eslöv, 25 m med 6 banor. Elektrisk tidtagning över livetiming. 

 

 

 

Allmänt: Varmt välkomna till Novembersim! I år kommer 11 deltagande klubbar av olika 

  storlek - vi kommer alltså bli många deltagare i simhallen. Därför vill vi be er att 

  dela skåp, tränga ihop er i hall/omklädning, samt även nyttja den sk "Relaxen" och  

  utrymmet vid sidan av vändsidan för era simmare.  

  Parkera enbart på anvisade ytor - Eslöv har nitiska parkeringsvakter!  

 

Tävlingstider: Förmiddagspassen: Insim kl. 07.45-08.50, start kl. 09.00 

  Eftermiddagspassen: Inssim 14.00-14.50, start kl. 15.00 
    

Tävlingsledare: Max Andersson, Skånesim, mobil 0703-395696 

 

Ledarmöte: Lördag 8:15  i konferensrummet 

 

Efteranmälan: Efteranmälningar mottages, i mån av plats, mot dubbel avgift. Efteranmälda 

simmare kommer att sorteras i tidsordning med övriga deltagare. 

  Ev extralopp godkännes av tävlingsledaren på ledarmötet för förmiddagspassen. 

 

Strykningar:  Strykningar för lördagens pass 1 skickas till kansliet@eslovssim.se senast fredag 

4/11 kl 18.00. Inga strykningar till pass 1 tas emot på lördagen - heatlistan trycks 

fredag kväll. Till övriga pass meddelas strykningar till tävlingskansliet senast 15 

minuter efter föregående tävlingspass har avslutats. 

     

Tidsberäkning: Preliminär tidsberäkning är angiven. Passen beräknas till  ca 2,5h-3h, något längre 

söndag förmiddag. 

OBS! VI AVSER ATT KORRIGERA GRENORDNINGEN I PASS 1 SÅ ATT 

LAGKAPPER (4X50MEDLEY, 12 ÅR O YNGRE) SIMMAS FÖRE 200M 

FJÄRIL. GRENORDNINGEN KOMMER ALLTSÅ VARA GREN 1-4, 7-8, 5-

6 I PASS 1. Om någon har synpunkter häromkring, mottas dessa senast onsdag 

2/11. Extraanmälningar beroende av ny grenordning mottas utan extra 

kostnad. 
 

Priser:  Prisutdelning efter respektive simsätt (200grenar/lagkapper koordineras)  - samling 

vid hopptornet - förbered era simmare för att minimera tidsåtgången. Statyetter till 

de 3 främsta i varje gren. Klubbpris för de tre klubbarna som samlat mest poäng. 

 

Avsim:  Undervisningsbassängen kan nyttjas till avsim. 

 

Skåp:  Hänglås behövs för att kunna låsa skåpen. Dela skåp så underlättar vi för varandra! 

 

Försäljning:  Head finns på plats med försäljning av simartiklar till förmånliga priser. Lättare fika 

och snacks finns till försäljning. 

 

Tränarfika:  Tränarfika finns tillgängligt i anslutning till pausen.  

 

Förfrågningar Tävlingsdagen: 070-6351945 

 

VÄLKOMNA !!!! 
önskar Eslövs Simsällskap 

    


