Bakgrund

Enligt direktiv från Riksidrottsförbundet och Svenska Simförbundet, får inte någon
regionsfinal för Simiaden arrangeras för åldersklasserna 11 år samt 10 år och yngre.
KSLS tillsammans med Skåne-Sim kommer att ge alla som deltager och genomför
distriktstävlingen korrekt möjlighet att tävla gemensamt i Kristianstad söndagen den 4
juni. Under denna tävling får inga priser delas ut efter slutlig placering utan alla
kommer att erhålla plakett för deltagande och antal sponsorer skänker priser till
segraren i varje heat.

Tävlingsplats

Tivolibadet i Kristianstad, 25 m x 8 banor.

Tävlingstider

Söndagen den 4 juni Pass 1. Insim från kl. 07.30 Start kl. 09.00
Pass 2. Insim från kl. 13.30 Start kl. 15.00

Åldersklasser

Flickor och pojkar 11 år och 10 år-yngre.

Deltagarlista

Skapas genom att resultatfil [RE-fil] skickas in med e-post till
tavling@ksls.se från varje distrikt efter avslutad tävling.
Därefter publiceras sammanställd deltagarlista på livetiming.se,
ksls.se, Skånesims hemsida samt e-postas till klubbarna senast den 15
maj. Uppdateringar av deltagarlistan kommer att ske kontinuerligt
om det kommer in avanmälan / strykningar före tävlingen och
publiceras då på Livetiming.

Deltagande

Senast fredagen den 12 maj skall avanmälan ske för simmare som
inte har för avsikt att deltaga under denna tävling.

OBS!

Strykningar

Skall vara KSLS tillhanda senast fredagen den 2 juni klockan 18.00.
Anmäl eventuella strykningar så fort ni har någon via e-post
nisse@ksls.se
Sena strykningar lämnas till sekretariatet senast 1 timme före passets
start och kommer inte att medföra några extra kostnader.

Laguppställning

Laguppställningar lämnas till sekretariatet senast 1 timme före varje
tävlingspass.
Laganmälan tas gärna emot i förväg via e-post nisse@ksls.se. Under
tävlingen tar även sekretariatet gärna emot laganmälningar till
senare tävlingspass.

Defilering

Dagen inleds med defilering där vi vill att 1 flicka och 1 pojke från
varje klubb representerar. Samling sker vid bubbelpoolen 10 minuter
före morgonens första start.

Pauser

Det kommer att vara 15 minuters paus mitt i passen [efter grenarna
37 och 50] samt 5 minuter före och efter alla lagkapper.

Resultat

Resultaten anslås i simhallen efterhand samt finns på KSLS och SkåneSims hemsidor efter avslutade tävlingspass. Under tävlingen läggs
resultaten upp kontinuerligt på Livetiming.
Resultatlista och resultat-fil skickas också ut via e-post till klubbarna
efter tävlingen.

Heatpriser

Segraren av varje heat kommer att erhålla heatpris.

Inbjudna klubbar Alla med deltagande simmare/lag från distriktstävlingarna.
Klubbfack

Informationsfack till varje förening kommer att finnas i entrén. Under
tävlingen kommer allt material att finnas här.

Heatlistor

Efter att strykningar och seedning är gjort kommer heatlista att
finnas i klubbfacken. Heatlistor till försäljning kommer också att ske.

Avsimning

Avsim sker i djupdelen i hopp/lekbassängen.

Funktionärer

Vi tar tacksamt emot funktionärshjälp från deltagande klubbar.
Vill/ kan ni ställa upp så skickar ni ett mail till kansli@ksls.se

Ledarmöte

Kommer att hållas i relaxavdelningen klockan 08.15 då 1 ledare från
varje klubb skall närvara.

Lunch

Efter litet intresse de senaste åren kommer vi inte att erbjuda någon
lunch. I Kristianstad finns många restauranger att välja mellan.

Parkering

Mindre avgiftsbelagt parkering finns i anslutning till badet. Vi
rekommenderar den fria parkeringen vid Naturum på andra sidan
Helgeå.

Omklädning

Tag med hänglås till skåpen i omklädningsrummen.

Cafeteria

Finns på Tivolibadet.

Telefonnummer

Information fram till fredagen den 2 juni klockan 12.00 kan fås av
vårt kansli tfn 044-21 75 02. Information före och under tävlingen kan
även fås på tfn 0705-21 75 04.

Övriga frågor

Se telefonnummer ovan eller skicka ett mail till nisse@ksls.se.

Grenordning Sponsor Cupen 2017
Förmiddagspasset
Gren 31
Gren 32
Gren 33
Gren 34
Gren 35
Gren 36
Gren 37
Gren 38
Gren 39
Gren 40
Gren 41
Gren 42
Gren 43
Gren 44
Gren 45

Insim från 07.30 Start 09.00
4x50m frisim
Mix 11 år o yngre
25m fjärilsim
flickor 10 år o yngre
25m fjärilsim
pojkar 10 år o yngre
50m fjärilsim
flickor 11 år
50m fjärilsim
pojkar 11 år
50m bröstsim
flickor 10 år o yngre
50m bröstsim
pojkar 10 år o yngre
PAUS 15 minuter
100m bröstsim
flickor 11 år
100m bröstsim
pojkar 11 år
50m frisim
flickor 10 år o yngre
50m frisim
pojkar 10 år o yngre
100m frisim
flickor 11 år
100m frisim
pojkar 11 år
4x 50m medley
flickor 11 år o yngre
4x 50m medley
pojkar 11 år o yngre

Eftermiddagspasset
Gren 46
Gren 47
Gren 48
Gren 49
Gren 50
Gren 51
Gren 52
Gren 53
Gren 54
Gren 55
Gren 56

Insim från 13.30 Start 15.00
4x50m medley
Mix 11 år o yngre
100m medley
flickor 10 år o yngre
100m medley
pojkar 10 år o yngre
100m medley
flickor 11 år
100m medley
pojkar 11 år
PAUS 15 minuter
50m ryggsim
flickor 10 år o yngre
50m ryggsim
pojkar 10 år o yngre
100m ryggsim
flickor 11 år
100m ryggsim
pojkar 11 år
4x 50m frisim
flickor 11 år o yngre
4x 50m frisim
pojkar 11 år o yngre

