
       

TÄVLINGS PM  

  
  

  

Ljungby Simsällskap hälsar er 
välkomna till 

JULKLAPPSPLASKET 
den 9 december, 2017. 

  
  

   

DATUM                          Lördagen den 9 december, 2017. 
  

 

PLATS                            Sunnerbohallen i Ljungby (25 m, 5 banor)  
  

 

TÄVLINGSTIDER     Insimning  
 Lördag  pass 1  08.00-08.50  

Tävlingsstart    
   09:00    

  
   Lördag pass 2    Påbörjas 90 min 

efter första passets 
slut  

    

     
STARTER  Vi kommer att tillämpa hängande starter.   
     
STARTLISTAN  Varje 50 m och 100m gren genomförs med blandade 

åldersklasser som separeras i resultatlistan. Bästa heatet i varje 
åldersklass simmas som direktfinal.  

    
LAGKAPPER  Laguppställningarna lämnas in till sekretariatet innan 

lunchuppehållet. Lagkappsblanketter finns i klubbfacken i 
tävlingsbyrån.  

    
EFTERANMÄLAN           Tillåtet genom octostatistik fram till torsdag 7/12 kl.16.00  
    
HEATLISTOR    
  
 
RESULTATLISTOR          

Heatlistor finns i tävlingsbyrån i klubbfacken före 
tävlingsstart.  
  
Kommer läggas upp på livetiming, men även sättas 
upp väggarn i klubbrummet. 
 
  



 
 
Görs via Grodan Sync senast 1 timme innan start av 
varje pass. 

 TEKNISKT MÖTE   Kommer att hållas lördagen den 9/12 kl. 08.30 i klubbrummet.  
Vi ber att en En representant från varje klubb deltar.  

    
  
MAT                                      

  
Förbeställda matbiljetter kvitteras ut direkt vid ankomst i vår 
tävlingsbyrå. Maten serveras på Ljungby Arena   
  

    
OMKLÄDNING  Sker i badavdelningens omklädningsrum i 

Sunnerbohallen. Medtag hänglås till skåpen!  
    
PRISUTDELNING  Medalj delas ut till de sex främsta placeringarna i varje 

individuell gren.  
I lagkapperna delas det ut medaljer till de tre främsta lagen.  
Vi ber er tränare att se till att simmarna är på plats inför 
prisutdelningarna.  

    
    
AVSIMNING  Sker i äventyrsdelens hoppbassäng. OBS! Inga trampoliner 

eller rutschkanor får användas. Endast  avsimning.  
  

ÄVENTYRSBADET  
  
  
  

I äventyrsdelens hoppbassäng sker endast avbad. Inget hopp 
från trampolinerna. Inga andra bassänger får användas under 
tävlingen.  
Rutschkanorna får inte heller beträdas under tävlingsdagarna. 
Vi ber tränare och ledare att se till att era simmare sköter detta.  

    
FÖRSÄLJNING  Under tävlingsdagarna har Ljungby SS försäljning av kaffe, 

smörgåsar, våfflor, bullar, frukt, mm.  
    
TÄVLINGSBYRÅ        Nås enklast på ljungbyss@live.se  070-6780449  

  
  

  

LJUNGBY SIMSÄLLSKAP 
ÖNSKAR ER HJÄRTLIGT 
VÄLKOMNA TILL LJUNGBY!  

  

STRYKNINGAR 

  
  



   

  


