
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Täby Sim har nöjet att bjuda in till  

Scandic Täby Invite 

29-30 april 2017 
Tibblebadet 50m 

   



	   Insim 
Pass 1 och 3 

Tävlingsstart 
Pass 1 och 3 

Insim 
Pass 2 och 4 

Tävlingsstart 
Pass 2 och 4 

Lördag 29/4 08.00-08.45 09.00 15.00-15.50 16.00 

Söndag 30/4 08.00-08.45 09.00 15.00-15.50 16.00 
	  

Lördag - Pass 1 Lördag - Pass 2 Söndag - Pass 3 Söndag - Pass 4 

1.    50 fj, herrar 
2.    50 ry, damer 
3.  400 fr, herrar 
Prisutdelning 
4.  100 fr, damer 
5.  100 br, herrar 
6.  200 me, damer 
7.  200 fj, herrar 
Prisutdelning 
8. 4x200 fr, damer 
9. 4x200 fr, herrar 

10.   50 fj, damer 
11.   50 ry, herrar 
12.  400 fr, damer 
Prisutdelning 
13. 100 fr, herrar 
14. 100 br, damer 
15. 200 me, herrar 
16. 200 fj, damer 
Prisutdelning 
17. 4x100 me, herrar 
18. 4x100 me, damer 

19. 400 me, herrar 
20.   50 br, damer 
21.   50 fr, herrar 
22. 100 fj, damer 
Prisutdelning 
23. 100 ry, herrar 
24. 200 fr, damer 
25. 200 br, herrar 
26. 200 ry, damer 
Prisutdelning 
27. 4x100 fr, herrar 

28. 400 me, damer 
29.   50 br, herrar 
30.   50 fr, damer 
31. 100 fj, herrar 
Prisutdelning 
32. 100 ry, damer 
33. 200 fr, herrar 
34. 200 br, damer 
35. 200 ry, herrar 
Prisutdelning 
36. 4x100 fr, damer 

	  

	  
	  

Tävlingsplats Tibblebadet, TÄBY 
Inomhusbassäng 50 m x 6 banor 
Helautomatisk eltidtagning. 
Tävlingen kommer att finnas på www.livetiming.se 

	  
Sanktion Stockholms simförbund 

	  

 
Tävlingstider 

	  

	  
	  
	   	  
	  
	  
	  

Åldersklasser Damer och herrar: 
A - 18 år – o ä 
B - 16 år – 17 år 
C - 14 år – 15 år 
D - 13 år – o y 

	  
Grenordning 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Anmälan Anmälan senast 17 april och då främst via Octo. 
För de simmare som inte har tävlingslicens, anmälan via an-fil som mailas till kansli@tabysim.se. 
Vi förbehåller oss rätten att begränsa antal starter om så krävs för att hålla passen till max 3,5 timmar. 

	  
Strykningar Strykningar görs via LiveTiming, mer information om detta samt respektive klubbslösenord skickas ut I 

anslutning till tävlingen. 
Vid sen strykning eller tom bana debiteras en avgift på 150 kr. 

	  
Deltagaravgift 60 kr/individuell start, 80 kr/lagstart 100 kr/extralopp, avgiften faktureras i efterskott. 

	  
Priser Medaljer till 1, 2 och 3:an i respektive åldersklass. 

	  
Tävlingsinformation  Publiceras löpande före och under tävlingen på www.tabysim.se 

Tävlingsansvarig: Per Edelholm, per.edelholm@tabysim.se 
Tävlingsledare: Agneta Timbäck, agneta.timback@tabysim.se 

	  
Extralopp I mån av plats kan vi arrangera extra lopp för distanser upp till 200 m. Dessa körs i två heat (dam och 

herr) efter pass 1 och 3. Anmälan till extralopp ska göras till tävlingsbyrån innan kl 8 lör och sön. 
 
Logi Förmånliga priser hos Scandic Täby, Roslags Näsby. För mer information kontakta Per Edelholm. 072-

9425870. 
	  
	  
	  
	  

Välkomna önskar 
Täby Sim! 


