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Arena Daloc Cup 2019 

TÄVLINGSTIDER 2019-06-08  2019-06-09  

Pass 1 Pass 2* Pass 3 Pass 4*  
Insim   kl. 08.00  kl. 13.00  kl. 08.00  kl. 13.00  
Första start   kl. 09.00  kl. 14.00  kl. 09.00  kl. 14.00  
*Starten på pass 2 & 4 kan komma att ändras beroende på det totala antalet starter. 
 
Tävlingen går i två pass per dag med paus efter gren 18 på lördag och efter gren 56 på söndag. 
 
STRYKNINGAR: Till pass 1 görs senast kl. 15.00 fredagen den 7 juni till 

tavling@mariestadss.se. Därefter innan föregående pass slut till 
tävlingssekretariatet. Vid för sen avanmälan liksom vid tomma banor utgår en 
avgift på 100 kr. 

 
LAGKAPP:  Anmälan till gren 75, Lagkapp 1000 meter, sker på plats senast under pass 3.  

EFTERANMÄLAN:  Efteranmälan mottages i mån av plats mot dubbel startavgift. Sker via mail till 
tavling@mariestadss.se.    

Vi förbehåller oss rätten att göra heatbegränsningar vid för stort deltagarantal.  

Frågor kan ställas till: kansli@mariestadss.se och tavling@mariestadss.se. 
Information om tävlingen finns på vår hemsida www.mariestadssimsallskap.se.  

 
FUNKTIONÄRER: Vi är tacksamma för all hjälp med funktionärer. Funktionärens förening får 100 kr 

avdrag på startavgiften för varje funktionär/dag. Samtliga funktionärer från 
gästande klubbar bjuds på hamburgare.  
Anmäl funktionärer till Christer Olsson via mail kansli@mariestadss.se , telefon 
070-482 31 01.  

 
FUNKTIONÄRSMÖTE: Lördag och söndag kl. 08.20 på trädäcket.  
  
TRÄNARMÖTE: Lördag kl. 08.00 på trädäcket. 
 
PRISUTDELNING: Efter gren 10, 18, 28, 36, 48, 56, 66 & 74 
  Medaljer till de tre första i varje gren. 
 
AVSIMNING:  Möjlighet till avsim finns i undervisningsbassängen. 
 
OMBYTE:  Sker i anvisade omklädningsrum. 
 
SITTPLATSER:  Det finns inga läktare så ta gärna med egna stolar om ni vill sitta. 
 
MAT: Det kommer att finnas möjlighet till att köpa hamburgare och korv med bröd ute 

vid bassängerna. Även smörgåsar, kaffe och glass serveras under dessa dagar. 
 
 
 

Vi hälsar alla varmt välkomna till oss! 
Vi hoppas att Ni kommer att trivas och njuta av dagarna i sjöstaden Mariestad. 

/ Mariestads Simsällskap 

 


