
 

SFI-mästerskapen 2-3.2.2019   Badcentret VesiVeijari, Karleby 

Tidtabell Lördag 12:30 Insimning Söndag 08:45 Insimning 

 13:45 Officiell öppning  10:00 Tävlingspass 2, gren 23-44 

 14:15 Tävlingspass 1, gren 1-22  
 

Officiell öppning 13:45 Idrottarnas inmarsch (SFI föreningar). Samling kl. 13:40 vid Medirex-ingången. 

Det är mycket önskvärt att alla SFI föreningar har med sig sin föreningsfana. Ordnings-

följd: SFI, öppningstalare, KUS-GSS+JS-PU och sen föreningarna i alfabetisk ordning. 
 

Tävlingskansliet Finns i mötesrummet Wellamo (till vänster i korridoren mot omklädningsrummen). 

Tävlingskansliet öppnar lö kl. 11:30 och sö kl. 08:30  
 

Föreningskuvert Delas ut vid tävlingskansliet. Nyckelkorten ska efter tävlingen returneras i kuverten till 

tävlingskansliet. 
 

Stafettlag / Strykningar och anmälning av stafettlag ska lämnas in till tävlingskansliet senast  

Strykningar kl. 13:15 (lördag) och kl. 9:00 (söndag). Blanketter finns i föreningskuverten. 
 

Lagledarpalaver Hålls lördag kl. 12:30 i mötesrummet Neptunus (till vänster sett från huvudingången). 

Alla föreningar ska vara representerade. 
 

Efteranmälan Efteranmälan är inte möjlig. 
 

Programblad Finns i föreningskuvertet och kan även köpas på plats. Heatlistor kommer så snart 

seedningen är genomförd (efter att strykningar matats in) och skickas till LiveTiming. 

Man får heatlistor gratis genom att visa programbladet. 
 

Insimning Lördag 12:30 – 13:35, söndag 8:45 – 9:50. 

 Bana 8 reserveras för starter och bana 7 för ”race pace”. Under tävlingarna kan 

simmarna använda hoppbassängen. Simmarna får inte använda barnbassängen! 
 

Samlingsplats Simmarna måste vara i god tid på samlingsplatsen, vid barnbassängen. 
 

Starter Hängande starter tillämpas med undantag för ryggsimsgrenar samt heta heat, som 

marscherar in med musik. Man får ej komma upp ur bassängen över 

tidtagningspanelerna – detta gäller även vid insimningen. 
 

Prisutdelning Enligt programmet. Bara simmare som representerar SFI-föreningar belönas. 

Medaljörer ska komma till prisutdelningen i tid. 

För stafetterna 4x50m fjäril och 4x50m bröst delas inga priser ut. 
 

Läkare Kan nås via tävlingskansliet. 
 

Hittegods I tävlingskansliet finns en låda för hittegods. Efter tävlingarna förs hittegodset till KUS-

GSS:s förråd. Förfrågningar Katja Härkönen, katja.harkonen@anvianet.fi, 050-3215623 
 

Cafeteria Café Eden är öppet under tävlingarna. 
 

Läktare Man kommer till läktaren via korridoren förbi omklädningsrummen och genom 

Medirex-utrymmen. 
 

         OBS! Enligt VesiVeijaris allmänna regler är det absolut förbjudet att äta i bassängområdet!  

              Det är även förbjudet att äta i Medirex’ utrymmen. 

Håll simhallen ren!               

              I bassängområdet får man använda endast rena skor och med dessa får man inte röra  

         OBS!     sig i andra utrymmen t.ex. korridorer, läkare, café eller utomhus. Detta av hygienskäl. 
 

 

Hjärtligt välkomna! 

 

Gamlakarleby Simsällskap rf och Jakobstads simmare rf 

mailto:katja.harkonen@anvianet.fi

