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PM 
Ungdoms Grand Prix 1 2018 
Falun 21-22 oktober 2016 

 
Falu Simsällskap hälsar aktiva och ledare välkomna till UGP1 2018.  

Inför tävlingen ber vi Er ta del av följande: 
 

Tävlingsplats:    Lugnet, Falun, 25 meter / 7 banor. 
 
Datum:    Lördag den 21 oktober och söndag den 22 oktober 2017. 
 
Tävlingstider:    Lördag  Pass 1  start  10:00   Insim:  Lördag 09.00 - 09.50 
    Lördag  Pass 2  start  16:00      Lördag  15:00 - 15:50 
    Söndag  Pass 3  start  09:00      Söndag  08.00 - 08.50 
    Söndag  Pass 4  start  15:00      Söndag  14:00 - 14:50    
                         
Spurtbana:    Bana 1 är spurtbana. 
 
Avsimning:    I undervisningsbassängen. 
 
Start:  Vi tillämpar hängande start under alla individuella grenar. 
 
Strykningar:  Strykningar görs i första hand via tränar-appen. Om inte det är möjligt kan de 

istället skickas till tavling@falusim.se senast fredag 20 oktober  kl 18.00. 
Därefter lämnas de till sekretariatet. För pass 1 senast 1 timme före start och 
för övriga pass senast 30 min efter föregående pass slut. 
 

Efteranmälan:  Efteranmälan är tillåten i mån av plats mot dubbel avgift, 110 kr/start.  
Anmäla görs via Octo senast torsdag den 19 oktober, kl 12.  
Efteranmälda seedas in efter anmälningstid. 

 
Teknisktmöte: 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 klockan 09:00. 

 

UGP:  I UGP så simmar alla klasser tillsammans och delas upp i åldrar i 
resultatlistan.  

 
Priser:  UGP medaljer till de 3 första i respektive gren och klass.  
     
    Prisutdelning sker löpande under respektive pass med viss förskjutning  
    
 
Föreningsfack:  Klubbfack finns inne vid undervisningsbassängen med strykningsblanketter 

och heatlistor.  
 
Heatlistor:   Heatlistor anslås på väggen inne vid undervisningsbassängen och kommer även att 

läggas i klubbfacken. 
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Resultat:    Resultat kommer att anslås löpande på väggen inne vid undervisningsbassängen. 
Resultatfiler kommer att finnas på Falu SS hemsida: www.falusim.se Resultaten 
kommer även att mailas till deltagande föreningar.  

 
Fika:  Fika kommer att finnas till tränare. 
 
Skåp:    Medtag eget hänglås till skåpen i omklädningsrummen, dela gärna. 
 
Försäljning:    Speedo är på plats med försäljning av simutrustning. 
   

Parkering: Parkera gratis bredvid ishallen, övrig parkering utanför Lugnet är 

avgiftsbelagd. 
 
Mat och Logi: Logi och matalternativ finns på Falu SS hemsida. 
 
Övrigt: Om ni av någon anledning skulle bli sen till tävlingen var vänlig och meddela oss 

det. Ring Maria Lundqvist 070-54 402 14. 
 

Upplysningar:    Ev. frågor hänvisas till Falu Simsällskap kansli@falusim.se  

eller 023-106 28. 
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