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Kungsbacka 10-11 oktober 2020
Välkomna till UGP i Kungsbacka.
Vi i KbSS är glada att kunna välkomna er alla till detta lite annorlunda UGP som är den första officiella tävlingen i
vår nya simhall. Den rådande situationen gör detta till en utmaning för oss som arrangör men vi ska göra vårt
bästa för att göra det till en positiv upplevelse för alla deltagare. Observera att ingen publik är tillåten, det gäller
tyvärr även för de simmare som inte simmar det aktuella passet.
Angående covid-19
Entrén för samtliga simmare, tränare och funktionärer är på gaveln på simhallen mot järnvägsspåren, alltså inte
den stora ingången.
Vi kommer att dela upp klubbarna på olika platser inne i simhallen. Tyvärr har vi mycket små utrymmen till
omklädning och dusch så vi uppmanar alla simmare att duscha hemma och komma färdigomklädda till
insimmet. Vi önskar att alla klubbar och tränare hjälper till med att informera simmarna om vilket område som
klubben har fått tilldelat. Vi kommer också att ha simhallsvärdar som man kan fråga om man är osäker. Avsim
sker i den grunda delen av bassängen och där finns gott om plats. Vi uppmanar sedan alla simmare till snabba
ombyten i de få utrymmen som finns och att man sedan uppehåller sig på sin klubbplats.
Vi har ett dubbelt call room på våningen ovanför startpallarna så att vi kan slussa in simmarna allt eftersom.
Uppvärmningsytan finns i anslutning till call room. Vi uppmanar simmarna att inte gå dit alltför för tidigt för att
undvika trängsel.
Från varje klubb så önskar vi maximalt 1 tränare per 8 simmare. Tränare får förutom på klubbplatsen även
befinna sig på ena långsidan av bassängen. Efter avslutat lopp kan simmaren kort prata med sin tränare där
innan man går vidare till avsim/klubbplats.
Vi behöver hjälp av er tränare med att se till att simmare med sjukdomssymptom stannar hemma! Hjälp till att
hålla avstånd i simhallen så att vi undviker trängsel. Vi kommer även att ha handsprit på flera ställen i
anläggningen.
Vi uppmuntrar till samåkning mellan simmare som simmar samma pass. Medföljande föräldrar har då möjlighet
att uppehålla sig i lokaler i närheten av simhallen. Där finns möjlighet att äta medhavd mat, vila och koppla upp
sig på Livetiming om man så önskar.
Vi skickar ut ett separat dokument med karta över simhallen och de närliggande uppehållsrummen och vilka
insimningstider och banor som gäller.

Anmälan

Via TEMPUS, www.tempusanmalan.se , senast 5/10 2020.

Avanmälan

Till första dagen via Tränarappen senast fredagen den 9/10 kl. 18.00. Till dag 2
senast lördagen den 10/10 kl. 18.00. Till pass 2, 3 och 5 vid föregående pass slut.
Vid för sen avanmälan liksom vid tomma banor utgår en avgift på 100:- oavsett
orsak.
Vid frågor kontakta:

Efteranmälan

Fram t.o.m. 5/10:
tk@vssf.nu

Inga efteranmälningar mottages.

Efter 5/10:
tavling@kbss.nu

Funktionärer

Deltagande föreningar skall ställa upp med funktionärer per simpass enligt följande:
0–19 starter = 0 funktionärer, 20–69 starter = 1 funktionär, 70-119 starter = 2
funktionärer samt 120 starter eller mer = 3 funktionärer. Antalet starter per klubb
anslås av VSSF på Livetiming i samband med startlistan.
Meddela namnuppgifter på era funktionärer senast 5/10 till:
tavling@kbss.nu

Funktionärssamling

Samling 45 min före varje pass i konferensrummet på tredje våningen. Skyltar visar
vägen. Tröjor hämtas och lämnas i tävlingsbyrån.

Tekniskt möte

En ledare från respektive förening, samling 08:30 på kansliet inför första passet på
lördag och söndag (pass 1 och 4).

Insim och avsim

Insim sker i båda 25 m bassängerna och avsim sker i den grunda delen av bassängen.
Se separat banschema vilken bana som just din klubb är tilldelad.

Tider
Observera att pass 3
är ihopslaget med
pass 2 p g a lågt
deltagarantal

Lördag
10/10
Lördag
10/10
Söndag
11/10
Söndag
11/10

Pass
1
2
4
5

Check-in
07:15-07:45
07:45-08:15
11:45-12:15
12:15-12:45
07:15-07:45
07:45-08:15
11:45-12:15
12:15-12:45

Insim
07:45-08:15,
08:15-08:45
12:15-12:45,
12:45-13:15
07:45-08:15,
08:15-08:45
12:15-12:45,
12:45-13:15

Start
09.00

Klass
Damer A-B

13.30

Damer C-E

09.00

Herrar A-C

13.30

Herrar D-E

Se separat banschema för att se din klubbs aktuella insimstid och
bantilldelning.
Tävlingsklasser
A
B
C
D
E

16-17 år
15 år
14 år
13 år
12 år

Åldersklasserna simmar tillsammans men delas upp i resultatlistan.

Priser

Medaljer till de tre främsta i varje gren och åldersklass. Medaljerna hämtas av tränarna
efter avslutat pass i tävlingsbyrån.

Livetiming

http://livetiming.se/index.php?cid=5590

Heatlistor

Heatlistor anslås tyvärr inte i simhallen p g a rådande situation. Varje klubb kommer att få
två-tre heatlistor som hämtas i tävlingsbyrån vid entrén.

Call room

Samling för de två kommande heaten på läktaren ovanför startpallarna.

Tävlingsbyrå

Tävlingsbyrå kommer att finnas i tävlingsentrén till Kungsbacka simhall under helgen.
Här finner ni följande:
- service och information för tävlingsdeltagare, funktionärer och ledare
- klubbfack med heatlistor
- utlämning och återlämning av funktionärströjor

Omklädning

Vi har tyvärr begränsade möjligheter till omklädning och dusch. Alla simmare uppmanas
att duscha hemma innan ankomst till Kungsbacka. Vi uppmanar alla till att förvara sina
saker i sin väska som man tar med sig in i simhallen och förvarar på sin tilldelade
klubbplats. Skåpen i omklädningsrummen är icke låsbara.

Matservering

Vi kan tyvärr inte tillhandahålla något café eller matservering. Medleys café som finns i
familjebadet är tyvärr inte öppet för tävlingssimmarna.

Parkering

Finns i anslutning till simhallen. Avgiftsbelagd.

Upplysningar

tavling@kbss.nu

VÄLKOMNA!
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