
             VÄLKOMNA TILL UNGDOMS-GP 1 
 

      I Qpoolen, Hässleholm den 25-26/1 2020 

             

Denna tävling genomförs med direktfinal. Alla simmare som anmälts kommer att få simma. 

Alla simmare seedas in efter tider och när varje gren är simmad, så dela resultatlistan upp i 

åldersklasser.  

 

Åldersklasser:  Flickor och Pojkar 17-18 år 

   16 år 

   15 år  

   14 år  

  13 år 

   

Tid:                Pass 1+3 FM insim kl 08.00-08.50 

                                           FM start kl 09.00  

                     Pass 2+4 EM insim kl 14.00-14.50    

                                                      EM start  kl 15.00    

 

Startavgift: 60 kr per start. Startavgifterna faktureras efter tävlingen 

 

Startlistan:  Startlistan finns på Livtiming samt på vår hemsida http://www.s71.se. 

 

Strykningar:  Strykningar för Pass 1 skall göras i strykningsappen ske senast kl. 20.00  

 på fredag den 24/1 och därefter senast ½ timme efter avslutat pass. 

 

Heatlistor:  Två heatlistor per klubb. Det kommer även att vara försäljning av  

  heatlistor för publiken. 

 

Efteranmälan:  Skall göra senast onsdag den 15/1 kl. 12.00 i Tempus. Avgiften är 100 

kr/start+startavgiften. Frågor angående anmälan och efteranmälan görs 

till kansliet@skanesim.se 

 

Resultatlistor:  Kommer att anslås i simhallen. 

 

Tävlingsledare:   Agneta Edvinsson, agneta-edvinsson@telia.com 

 

Ledarmöte:       Kl. 08.10 på lördagen skall 1 ledare från varje klubb vara i S 71:s 

klubbrum, en trappa upp från simhallen. 

 

Omklädning:  Kommer att vara i simhallens omklädningsrum. Ta med hänglås till 

skåpen. Lämna inga värdesaker kvar omklädningsrummen. För 

bortkomna saker ansvaras ej. 

 

Priser:              Till 1 - 3 plac i varje åldersklass och gren. Prisutdelningarna sker innan  

  pauserna och efter sista gren på varje pass.  

 

Pauser:  Efter gren 4, 10, 17 och 23. 

 

Lunch:  Vi rekomederar Sandgrillen, som ligger ett par hundra meter från  

  Qpoolen. De har tel. 0451-84460 el. 0705-858603. 

 

Extralopp:  En avgift på 100 SEK per deltagare. Max 1 heat för damer och 1 heat för  

  herrar i samband med förmiddagens tävlingar. Anmälan till sekretariatet  

  senast 1 timme före start. 

 

Upplysningar:  S 71:s kansli på e-mail: kansliet@s71.se 

 

Telefon:  På tävlingsdagen kan ni nå oss på tel. 0708-979793.                

 

                               VI HOPPAS PÅ BRA OCH SPÄNNANDE TÄVLINGAR 

                                                                           S 71 
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