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S 71  INBJUDER  TILL 
SNAPPHANESIMMET 

 
i QPoolen, Hässleholm den 8/12 2018 

             
Vid många anmälningar förbehåller vi oss rätten att begränsa antalet starter. 

 

ÅLDRESKLASSER:       Damer & Herrar    

  17 år o äldre 

  15-16 år    

  13-14 år 

  11-12 år 

  10 år o yngre    

   

TID:                Lördag  FM insim kl. 08.00-08.50, start kl. 09.00     

  EM insim kl. 14.00-14.50, start kl. 15.00 

 

SEEDNING: Alla grenar går i direktfinal efter tider oavsett åldersklass. 

Finalheat i varje åldersklass och gren, där de 7 bästa tiderna 

seedas in. Övriga simmare seedas enligt ovan. 

 

RESULTAT: Resultaten delas upp i åldersklasser efter varje gren. 

Resultatlistor kommer att anslås på väggen vid 

Rekreationsavdelningen. 

 

STRYKNINGAR: Strykningar för pass 1 skall skickas på mail vid senast fredag 

den 7/12 kl. 20.00. Strykningar till Pass 2 skall göras en 1/2 

timme efter Pass 1. Tomma banor, kommer att debiteras med 

100 kr. 

 

PRISER:        Priser i varje gren till de 6 bästa i åldersklasserna 10 år oy samt  

 11-12 år och de 3 bästa i åldersklasserna 13-14 år, 15-16 år  

 samt 17 år o äldre. Prestationspriser i åldersklasserna 13-14 år,  

 15-16 år samt 17 år o äldre 

 

ANMÄLAN:             Anmälan göres via (OCTO).  

 Anmälningarna skall vara oss tillhanda senast den 23  

 november 2018 

 

STARTAVGIFT:         40 kr per indv. start  

Startavgiften kommer att faktureras ut till klubbarna efter 

tävlingen. 

Efteranmälningar mottages i grenar som ej är fulla, om tiden 

tillåter. Avgift 100 kr per start. 

 

STARLISTA: Kommer att publiceras på vår hemsida www.s71.se och på 

Livetiming under v. 47. Den kommer också att mailas ut till alla 

klubbar. 

 

MAT & LOGI: Vill ni ha mer info om detta, så ta kontakt med kansliet. Vi 

rekommenderar Sandgrillen för lunch tel. 0451-84460 eller 

0705-858603 

 

OMKLÄDNING: Medtag hänglås till skåpen i omklädningsavdelningen. 

 

FÖRFRÅGNINGAR: Kansliet e-mail kansliet@s71.se 

 

 
 

 

http://www.s71.se/
mailto:kansliet@s71.se


 

 

GRENORDNING – Snapphanesimmet 2018 

 
LÖRDAG 

 
PASS 1: Insim kl. 08.00-08.50  

 Start kl. 09.00   
 

GRENNUMMER 1 - 8  
1 50 m frisim flickor 10 oy,11-12,13-14,15-16,17 oä 

2  50 m frisim pojkar 10 oy,11-12,13-14,15-16,17 oä 

3 50 m fjärilsim flickor   10 oy,11-12,13-14,15-16,17 oä 
4 50 m fjärilsim pojkar 10 oy,11-12,13-14,15-16,17 oä 

5 50 m  bröstsim flickor 10 oy,11-12,13-14,15-16,17 oä 
6 50 m  bröstsim pojkar 10 oy,11-12,13-14,15-16,17 oä 

7 50 m ryggsim flickor 10 oy,11-12,13-14,15-16,17 oä 
8 50 m ryggsim pojkar 10 oy,11-12,13-14,15-16,17 oä 

 
PASS 2: Insim kl. 14.00-14.50 

   Start kl. 15.00 
 

GRENNUMMER 9 - 16 
9 100 m ryggsim flickor 11-12,13-14,15-16,17 oä 

10  100 m ryggsim pojkar 11-12,13-14,15-16,17 oä 
11  100 m bröstsim flickor 11-12,13-14,15-16,17 oä 

12  100 m bröstsim pojkar 11-12,13-14,15-16,17 oä 

13  100 m  fjärilsim flickor 11-12,13-14,15-16,17 oä 
14  100 m fjärilsim pojkar 11-12,13-14,15-16,17 oä 

15  100 m frisim flickor 11-12,13-14,15-16,17 oä 
16  100 m frisim pojkar 11-12,13-14,15-16,17 oä 
 

 


