
 

 

 
 
 
Tävlingsplats:   Tobisviksbadet 50m, Simrishamn.  
Datum:    25 – 26 maj 2019. 
  
Tider:      

Pass 1. Lördag 25/5 Start 09.00 Insim 07.45  
Pass 2. Lördag 25/5 Start 16.00 Insim 14.45  
Pass 3. Söndag 26/5 Start 09.00 Insim 07.45  
Pass 4. Söndag 26/5 Start 16.00 Insim 14.45  
 

Anmälan:   Anmälan görs via Tempus anmälan senast söndagen den 12:e maj.  
 
Begränsningar: Vi förbehåller oss rätten till begränsningar så att passen tar ca 4 h.  
 
Startavgift:   65kr/individuell start 75kr/lagstart och faktureras efter tävlingen.  
 
Startlistan:   Startlistan publiceras på Livetiming senast onsdag 15:e maj.  
 
Efteranmälan: Efteranmälan är tillåten i mån av plats mot dubbel avgift. Kontakta 

kansli@ystadsim.se  
 
Strykningar: Strykningar utförs via tränarappen pass 1 fredag 18:00. För övriga 

pass gäller strykningar senast 15 minuter efter föregående pass slut.  
 Sena strykningar eller tomma banor debiteras med 150 kr. 
 
Laguppställningar:  Lämnas via tränarappen senast 1 timme före start.  
 
Seedning: Alla 50m och 100m distanser kommer att seedas med finalheat för 

varje åldersklass. De avslutande 5 heaten kommer alltså bestå av de 
8 bästa 12år och yngre, 13-14år, 15-16år samt 17år o äldre. Övriga 
simmare seedas i tidsordning före dessa heat. Distanser på 200 m 
och uppåt seedas ”traditionellt”.  

 
Resultat: Resultaten anslås på anslagstavla vid badet samt Läggs upp löpande 

på LiveTiming.  
 
Försäljning:   Under tävlingarna har vi har försäljning av TYR-produkter.  
 
Förfriskning:   Vi har Kiosk med försäljning av bl.a. kaffe, dricka, smörgås och glass. 
  



 

 

 
 
Klubbtält:   Vi har stor plats för klubbtält som får sättas upp på anvisad plats.  
 
Ledarmöte: Ledarmöte sker lördag kl. 08.00, plats meddelas. Ev. frågor hänvisas 

till tävlingsledaren eller sekretariatet. 
  
Ledarfika:   Vi bjuder tränare och ledare på fika inför varje pass.  
 
Ombyte: Det finns ont om utrymme i omklädningsrummen, var beredd på att 

ta med era saker när ni bytt om och se till att ha koll på era 
värdesaker.  

 
Avsim:    Avsimmet sker i badets undervisningsbassäng.  
 
Funktionärer: Vi tar gärna emot hjälp från tävlings & distriktsfunktionärer från 

gästande klubbar under tävlingsdagarna. För anmälan gå till anmälan 
via funktionar@ystadsim.se  

 
Callroom: Innan varje lopp sker samling utanför callroom grenen före. 

Simmarnas prickas av och går sedan går in i tältet ett heat innan dom 
gemensamt går in till startbryggan.  

 
Mat och logi: Vi erbjuder middag fredag och lördag samt lunch lördag och söndag 

på Tobisviksbadet till en kostnad av 85: -/måltid.  
Vi erbjuder övernattning i Korsavadsskolan (3 km från simstadion) 
kostnad per natt är 125: - och då ingår frukost. Vi vill ha 
preliminärbokning av både mat och logi i samband med er anmälan. 
Ni kan göra ändringar i bokningen fram till onsdagen den 17:e maj.  
  
 

Upplysningar:   E-post: roland.olsson@ystadsim.se eller 0721-816635 
  
Åldersklasser:   200/400/800/1500m distanser samt lagkapper i öppen klass.  

A klass: Po/Fl 17 år och äldre  
B klass: Po/Fl 15/16 år  
C klass: Po/Fl 13/14 år  
D klass: Po/Fl 12 år och yngre. 
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