
 
 
 
 
 

PM till DM/JDM och öppna Masters DM 25m 

Östsvenska Mästerskapen 

 
Plats: Växjö Simhall, Aqua Mera, Kampastigen 2 Växjö 
 Uppgraderade startpallar med Omega OSB12 startpallslock. 
 
Tävlingsdatum: 14-15 oktober 2017 
 
Tävlingstider: Lördag 14/10   pass 1 insim  kl. 08.30 start kl. 10.00 
 Lördag 14/10   pass 2 insim  kl. 15.00 start kl. 16.00 
 Söndag 15/10  pass 3 insim  kl. 08.00 start kl. 09.00 
 Söndag 15/10  pass 4 insim  kl. 14.00 start kl. 15.00 
 
Startlista: Publiceras på Växjö Simsällskaps hemsida samt på Livetiming. 
 Direktlänkar: http://vaxjoss.sportadmin.se/sida/?ID=199820  
  http://www.livetiming.se/index.php?cid=3115  
 
Lagkapper: Laguppställningar skall lämnas in till sekretariatet senast en timme före 

tävlingspassets början. Angiven startordning får inte ändras.  
 Lagen anmäls via ”appen” Grodan sync. Har ni en simmare som endast simmar 

lag kan ni maila in namn och tävlingslicens för att hen ska synas i ”appen”. 
 Alla klubbar har rätt att delta med ett lag/gren även om kvaltiden inte är 

uppnådd. Om klubben anmäler fler än ett lag/gren ska alla lagen ha uppnått 
kvaltiden. 

 
Strykningar: Skall lämnas in till sekretariatet senast en timme före start för respektive pass. 

Alla strykningar görs enklast via ”Appen” i Grodan Sync. Inloggning och info till 
”Appen” mailas ut till samtliga klubbar. Mailet skickas till den e-post adressen 
som angetts i octoanmälan för respektive klubb. 

 
Efteranmälningar: Efteranmälan är tillåten fram till fredag den 13/10 innan klockan 12.00 mot 

dubbel startavgift. Efteranmäld simmare seedas in som ordinarie i startlistan.  
 
Poängberäkning: DM 42-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3 dubbelt i lagkapper. 

JDM 28, 22, 20, 18, 16, 14,12, 10, 8, 6, 4, 2 
 
Funktionärer: Vi behöver hjälp med funktionärer och det går alldeles utmärkt att göra sin 

praktik som blivande funktionär. Vi ber att ni ställer frågan till era funktionärer. 
Skicka till funktionar@vaxjosimsallskap.com om ni har några som kan, 
alternativt att de anmäler sig själva. Som alltid bjuder vi på funktionärsfika under 
tävlingspasset och lunch om du jobbar både för och eftermiddag. Dessutom kan 
får din klubb rabatt på startavgifterna. 

 
Rabatt på startavg. För varje pass en klubb kan bidra med en funktionär får klubben 250kr i rabatt 

på startavgifterna. Rabatten är per pass och funktionär. Så om en klubb bidrar 
med två funktionärer på ett pass blir rabatten 500kr osv. Gäller ej praktiserande 
funktionärer. 

 
Kost & logi: Beställda matbiljetter och nycklar till boende kommer att finnas i 

klubbkuverten som hämtas i sekretariatet. 
Be gärna era deltagare att gå till maten efterhand som de är klara. 
Om många kommer samtidigt till maten bildas det kö. 
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Hängande start: Vi kommer att tillämpa hängande start under hela tävlingen förutom 
under ryggsim och lagkapper. 

 
Prisutdelningar: Sker med en grens förskjutning hela tiden. Förmiddagens avslutande 

lagkapper delas ut innan start på em. På lördag genomförs alla 
prisutdelningar direkt efter passet är avslutat. Se preliminära 
tidsprogram som finns på Livetiming. 

 
Coaches Corner: Bredvid sekretariatet på läktaren kommer vi att ha ett område där 

bara tränarna har tillträde. Simmare som får feedback på sitt lopp är 
också välkomna under den tiden. Här kommer all tränarfika att finnas. 

 
Upplysningar:  Växjö Simsällskap, Sigfridsvägen 32, 352 57 Växjö  

Telefon: 0470-466 50. Under tävlingen Fredrik Isberg 070-4970627  
Mail tavling@vaxjosimsallskap.com  

 
Övrigt: Kom ihåg hänglås till skåpen! Två simmare/skåp i anvisade rum. 
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