
Tävlingsplats: Lugnets simhall, Falun

Bassäng: 25 meter, 7 banor

Datum & tider: Lördag och söndag den 27 - 28 februari 2016.

 Pass 1:  Insim kl 13.00 - 13.50  Tävling kl 14.00-19.15*
 Pass 2:  Insim kl 07.30 - 08.30  Tävling kl 08.45-13.00*
 Pass 3:  Insim kl 13.30 - 14.30  Tävling kl 14.45-18.45*

	 *)	Passlängderna	är	preliminära	enligt	nuvarande	antal	deltagare,	inkl	skinsfinaler.

Sportbana: Bana 1 är spurtbana.

Avsim: Sker i undervisningsbassängen.

Start: Vi tillämpar hängande start under alla individuella grenar även vid ryggsim.

Strykningar: Kända strykningar kan skickas till tavling@falusim.se senast fredag 26 februari  
kl 18.00. Därefter lämnas de till sekretariatet. För pass 1 och 2 senast 1 timme 
före start och för pass 3 senast 20 min efter föregående pass slut. 
På grund av att det är långa pass är det av stor vikt att vi får in strykningarna i 
god tid.

Lagkapp: Lagkappen simmas i mixlag där varje lag består av 2 killar och 2 tjejer i 
respektive åldersklass.

Laguppställningar: Lämnas till sekretariatet senast 1 timme före pass 2 och 20 minuter efter att pass 
2 är slut.

Skins Games: De 7 snabbaste 50m tiderna för respektive simsätt oavsett ålder möts i en s.k.   
SkinsGames	final.	SkinsGames	simmas	i	4	heat.	De	2	simmare	som	kommer	sist		
i mål i de 2 första heaten slås ut. I tredje heatet slås 1 simmare ut. I det sista 
heatet är det endast 2 simmare kvar, den som är först i mål är segrare. Varje 
heat är start på 2 minuter.

	 Du	som	kommer	med	till	Skins	Games	final	men	vill	avstå	meddelar	det	till	
sekretariatet	omgående.	Skins	Games	finaler	kommer	att	köras	med	programmet	
Wingrodan Challange. Det innebär att det blir en ny seedning inför varje omgång.
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Gediget prisbord, värde över 20 000 kr  
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Priser: Presentkort från Stadium till de 3 främsta i varje klass med den högsta 
sammanräknade poängen, i max 6 grenar enligt Fina poäng. SkinsGames 
finalerna	räknas	inte	in	i	sammanställningen. 
Prisutdelning sker direkt efter sista gren. Vinnaren av SkinsGames vinner 500:- 
kontant + 500 kr i produkter från 2XU. 
Medaljer till placering 1-3 i lagkappen. 

Tekniskt möte: Tävlingsledaren vill träffa en representant från varje klubb. Mötet kommer att 
hållas i klubbrummet, som är en trappa ner mot omklädningsrummen. Tiden för 
mötet är lördag ca kl 13:10, meddelas av speakern.

Föreningsfack:	 Klubbfack	finns	inne	vid	undervisningsbassängen	med	strykningsblanketter,	
lagblanketter och heatlistor.

Heatlistor: Heatlistor anslås på väggen inne vid undervisningsbassängen och kommer även 
att läggas i klubbfacken.

Resultat: Resultat kommer att anslås löpande på väggen inne vid undervisningsbassängen. 
Tävlingen kan också följas via www.livetiming.se. Resultatlistor kommer att 
finnas	på	Falu	SS	hemsida:	www.falusim.se	Dessa	kommer	även	att	mailas	till	
deltagande föreningar.

Skåp: Medtag eget hänglås för att låsa in kläderna. Dela gärna skåp. Det är okej att ha 
kvar skåpet till dagen efter.

Försäljning: Badshopen har försäljning av badkläder samt utrustning både för tävling och 
träning samt våtdräkter och träningskläder från 2XU.

	 Fikaförsäljning	med	kaffe,	the,	kalla	drycker,	smörgåsar,	fikabröd,	energidryck,	
energikakor och godis etc.

Mat och Logi:	 Logi	och	matalternativ	finns	på	Falu SS hemsida. Under “tävlingar/praktisk info”.

Parkering: Se karta på Falu SS hemsida, under “tävlingar/praktisk info”

Övrigt: Det	kommer	att	finnas	fika	till	tränare.	

 Vill man ta det lugnt en stund så kan man gå in i Lugna rummet som ligger mitt 
emot Actic (gymmet).

 Om ni av någon anledning skulle bli sen till tävlingen var vänlig och meddela oss 
det. Ring Maria Lundqvist 070-544 02 14.

Upplysningar: Ev. frågor hänvisas till Falu Simsällskap kansli@falusim.se eller 023-106 28.

                                                                                                             Välkomna!



Kompressionstights från 2XU till specialpris 
under hela simhelgen!

Simmarpris: 899 :-
                                                          ord. pris: 1399 :-

Specialerbjudande från 
under SkinsGames:


