



inbjuder härmed till 

Öviksracet 2019 



INBJUDAN 

Örnsköldsviks Allmänna Simsällskap har nöjet att bjuda in er till Öviksracet 2019. 
Tävlingen avgörs i två pass under söndagen den13 oktober 2019 i Paradisets arena 
med 6 banor. Tävlingen har medaljer för de tre första i varje individuell gren i varje 
åldersklass. 

PLATS     

TÄVLINGSDAG   

TÄVLINGSTIDER   

INSIMNING 

ANMÄLAN 

ANMÄLNINGSAVGIFT 

EFTERANMÄLAN 

Paradisets arena 
  
Söndagen den 13 oktober 

Söndag Pass 1, tävlingsstart 09.00 
Söndag Pass 2, tävlingsstart 15.00 

07.30 - 08.45 13.30 - 14.45 

Anmälan ska göras senast kl. 18, måndag den 
7 oktober via Tempus anmälan. Anmälda 
simmares anmälningstider ska, för att anmä-
lan ska vara giltig, finnas registrerade i Tem-
pus.   

75 kr per individuell start. 

130 kr per individuell start. Efteranmälningar 
tas emot i mån av plats senast en timme före 
respektive tävlingspass. 



AVANMÄLAN 

WINGRODAN APP 

BEGRÄNSNINGAR 

TÄVLINGSLEDARE 

LIVETIMING 

ANKOMST

Avanmälan sker i första hand genom app.li-
vetiming.se  Inloggningsuppgifter meddelas 
till respektive förening via epost, senast tis-
dag den 8 oktober. Avanmälan kan givetvis 
göras på plats till tävlingssekretariatet senast 
1,5 tim före respektive tävlingspass start. 
(Till första passet gäller 1 timme före täv-
lingspassets start). 
Vid försent inlämnad avanmälan eller DNS 
tas en avgift ut om 200 kr. 

För att kunna minska pappershanteringen 
uppmanar vi alla deltagande simklubbar till 
att använda app.livetiming.se under tävling-
en. 

Vid stort deltagarantal förbehåller vi oss rät-
ten att begränsa startfältet. 

Christina Vosveld 

Tävlingen kan följas på LiveTiming. 
https://www.livetiming.se/index.php?
cid=4681 

Vid ankomst ska en representant för er före-
ning hämta ut Öviksracet-handlingar i Öviks-
racet-byrån. I samband med detta ska kon-
taktperson med mobilnummer lämnas. Detta 
är ett måste för en bra hantering av stryk-
ningar. Öviksracet-byrån kommer finnas i en-
trén till Paradiset på söndag morgon.  

http://app.livetiming.se
http://app.livetiming.se
https://www.livetiming.se/index.php?cid=4681


STARTLISTOR 

PARKERING 

FUNKTIONÄRER 

LEDARMÖTE 

TIDTAGNING 

PRISER 

ÅLDERSKLASSER 

GRENORDNING

Finns att ladda ner efter anmälningstidens ut-
gång från LiveTiming. 

Avgiftsbelagd parkering i parkeringshus  och 
utomhus bakom badhuset. 

Vi kommer behöva hjälp av utbildade funk-
tionärer under helgen. Vi är ytterst tacksam-
ma om alla klubbar kan ställa upp med minst 
1 funktionär per pass. Kontaktpersonen är 
Maria Landfors. 
kontaktaoss@gmail.com 

Söndag kl. 08.00 

Eltidtagning. 

Medaljer till 1, 2, 3 i alla åldersklasser i alla 
grenar.  

Damer / herrar uppdelade i följande ålders-
klasser: 

A 2010 - yngre 
B 2008 - 2009 
C 2006 - 2007 
D 2004 - 2005 
E        äldre - 2003 

Den finns på Livetiming och i inbjudan.

mailto:kontaktaoss@gmail.com


OMKLÄDNING 

UPPLYSNINGAR 

Omklädning sker i anvisade omklädnings-
rum. Varje deltagare får ett band för att 
komma in på badet och låsa skåpen. Informa-
tion kring omklädningsrum och ingångar 
kommer att skickas ut till klubbarna innan 
tävling. 

Anmälan: 
Christophe Barnoin 
Mobil: 0702068473 
christophe.barnoin@icloud.com 

mailto:christophe.barnoin@icloud.com

