
PM 
 

Barracuda Race 2019 
Henning Degerman Memorial 

 
Pauser: 

10 min efter gren: 20/37/53/70. 

  

Hängande start: 

I samtliga grenar. 

 

Laguppställningar: 

Inlämnas via appen eller på särskild blankett till tävlingssekretariatet senast en timme innan första 

start för respektive pass. Var god ange idnummer eller licensnummer.  

10x50 går tyvärr inte att anmäla via appen utan måste göras via laganmälningsblankett som ni hittar i 

livetimingens filarkiv eller vid klubbfacken. 

Tänk på att 10x50 ska bestå av 5 killar, 5 tjejer och max 5 av äldsta åldersklassen. 

 

Strykningar: 

Till pass 1 senast fredag 22/11, kl 12.00. Använd appen eller maila till barracuda@s02.nu, eller lämna 

på plats på Valhallabadet (25an). 

Övriga pass: innan föregående pass är slut och då på plats eller via appen. 
  

Omklädning: 

Följ skyltar 'Omklädning - simtävling'. Ni kommer att behöva en 10-krona till skåp. Dela skåp så att de 

räcker till alla är ni snälla! 

  

Prisutdelning: 

Prisutdelning för gren 1-4 sker efter gren 4. 

I övrigt gäller att prisutdelning sker före sista heatet i nästföljande gren, utom i de fall då nästföljande 

gren bara har ett heat, då tar vi prisutdelningen med ytterligare en grens förskjutning. Då 

nästkommande gren är den sista på passet, tas prisutdelningen för näst sista och sista grenen på 

passet efter avslutad sista gren. Hjälp oss få dit simmarna i tid så detta går utan strul. 
  

Invigning:  

Invigningen äger rum på lördagen kl. 08.20. Vi ber alla deltagande klubbar att utse en representant 

iförd klubboverall som samlas för defilering lördag kl. 08.15 i 50:an. 
 

Avsimning: 

Får Enbart ske på anvisade banor i 50 m bassängen. Vänligen prata med era simmare om detta. Det 

är viktigt att simidrotten har goda relationer med anläggning, personal och badgäster. 

 

Matkuponger: 

Kommer finnas i klubbfacken. 

 

Liseberg: 

Öppettider: 22/11 15.00-22.00, 23/11 12.00-22.00, 24/11 13.00-20.00 
 

I klubbfacken kommer finnas kuponger som gäller antingen för entré (värde 57:-) eller entré och 

åkpass (värde 140:-). Det budskap som Liseberg vill förmedla är; 

• Värdekuponger får enbart nyttjas av aktiv ledare och simmare. 

• Gäller inte medföljande. 

Värdekupongen uppvisas i Lisebergs entrékassa för att kunna få nyttja rabatten. 
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