
 

Kalmar Sim och Östsvenska simförbundet  
inbjuder till UGP-1  

i Kalmar den 13-14 oktober 2018 

 

Tävlingen genomförs med direktfinaler. Alla simmare som anmäls kommer att få simma. 
Deltagarna seedas efter anmälningstider och delas upp i åldersklasser i resultatlistan. 

 

Tävlingsplats: Kalmar Sportcenter, Äventyrsbadet i Kalmar 

Tävlingsdatum: 13-14 Oktober 2018 

Åldersklasser: A - 16-17 år 

B - 15 år 

C - 14 år 

D - 13 år 

E - 12 år 

F - 18 år oä 

G - 11 år oy 

Deltagare i klass F och G är utom tävlan men får medalj vid pall 

placering 

 

Tävlingstider: Lördag: 

Pass 1: 10:00  Pass 2: 16:00 

Söndag: 

Pass 3: 09:00 Pass 4: 15:00 

Insim 1 timme före respektive pass 

 

Anmälan: Anmälan görs via Tempus Anmälan 

https://www.tempusanmalan.se/#/.  Sista anmälningsdag är den 

1 Oktober. 60 kr per start. 
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Efteranmälan:  Tas emot mot dubbel startavgift senast 12 Oktober 12:00 

Strykningar: Görs via appen minst 1 timme före respektive simpass start. 

Omklädning: Ta med eget hänglås, KS ansvarar inte för förlorade saker. 

Klubbfack: Finns i konferenslokalen intill äventyrscaféet. 

Tränarmöte: Representant från varje deltagande förening i konferenslokalen intill 

äventyrscaféet kl 09:15 Pass 1. 

Mat & Logi: Vi återkommer på livetiming med gällande information angående mat 

och logi. 

Frågor och info: Kontakta KS Kansli, kalmarsim@gmail.com  

 

Välkomna! 
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Grenordning UGP-1:  
 

 

Pass 1  Pass 2 
1. 200m frisim  damer  8. 200m fjärilsim damer 
2. 100m fjärilsim  herrar  9. 200m medley herrar 
3. 100m bröstsim  damer  10. 400m frisim damer 
4. 200m bröstsim  herrar  11. 100m ryggsim herrar 
5. 400m medley  damer  12. 200m ryggsim damer 
6. 1500m frisim * herrar  13. 100m frisim herrar 
7. 800m frisim * herrar  

*en simmare får ej delta i både 800 och 1500 frisim utan får välja gren.  

 
Pass 3  Pass 4 
14. 200m frisim  herrar  21. 200m fjärilsim herrar 
15. 100m fjärilsim  damer  22. 200m medley damer 
16. 100m bröstsim  herrar  23. 400m frisim herrar 
17. 200m bröstsim damer  24. 100m ryggsim damer 
18. 400m medley  herrar  25. 200m ryggsim herrar 
19. 1500m frisim * damer  26. 100m frisim damer 
20. 800m frisim * damer  

*en simmare får ej delta i både 800 och 1500 frisim utan får välja gren. 

Vid stort deltagande kan 400, 800 och 1500 frisim komma simmas med 2 simmare per bana för att 
hålla ned längden på passen. 
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