
 

  



 

 

 
 

     

 

Tävlings PM Distriktstandvården Neptuniaden 2019 
 
PLATS: Eriksdalsbadets 50m bassäng, Hammarby Slussväg 20, 118 60 

Stockholm 
 
TIDER:  Datum Tävlingspass  Insimstid Tävlingsstart 
 11 Maj   1  07:30-08:15 08:30 
    2  12:00-12:45 13:00 
    3  16:30-17:00 17:15 
 12 Maj   2  07:30-08:15 08:30 
    5  12:00-12:45 13:00 
    6  16:30-17:00 17:15 
 Insläpp till morgonpassen sker genom ingången från parkeringen från och 

med kl 07:30 
 

STRYKNINGAR: Görs via strykningsappen senast en timme innan varje pass, med 
undantag för Pass 1 där man kan stryka till och med klockan 07:50. 
Reserver som inte ska tävla måste också strykas. Försent inlämnad 
strykning (DNS) debiteras med 300kr. 

 
EFTERANMÄLAN: Efteranmälan kan göras till de grenar utan reservlista, och som inte 

medför extra heat till dubbel avgift. Efteranmälan görs via mejl till 
w.meinhart@skneptun.se  

 
STARTLISTA: Startlista kommer att publiceras på vår Livetiming den 2 Maj och 

uppdateras den 7 Maj & 10 Maj kl 17:00. 
 
RESULTAT:  Resultatlistor kommer hängas upp i simhallen efter avslutad gren samt  
   publiceras på Livetiming och www.skneptun.se   

 
OM TÄVLINGEN: Ryggsimsstegar kommer finnas tillgängliga på samtliga 

ryggsimsdistanser. Hängande start tillämpas i alla grenar.  
 

LEDARMÖTE: Lördag 07:55 under sekretariatet, en tränarrepresentant från varje 
förening bör medverka. 

 
FUNKTIONÄRER: Vi är i behov av funktionärshjälp till denna tävling, vid intresse 

kontakta w.meinhart@skneptun.se information om funktionärsmöte 
går ut separat. 

 

 

mailto:w.meinhart@skneptun.se
http://www.skneptun.se/
mailto:w.meinhart@skneptun.se


 

 

 
 

     

OMBYTE &  

PARKERING: Under helgen kommer det vara mycket folk på Eriksdalsbadsområdet. 
Dela gärna skåp i omklädningsrummen och åk gärna 
kommunalt/samåk till simhallen.  

 
UTSTÄLLARE: Besök gärna våra utställare runt bassängen under tävlingen! 

 
SOCIALA MEDIER & 

SuperLive:   Se evenemanget ”DISTRIKTSTANDVÅRDEN NEPTUNIADEN 2019”  
på Facebook där information publiceras löpande.   

 Tävlingen kommer också sändas SuperLive via Livetiming.  
Använd gärna geofiltret i Snapchat under tävlingsdagarna! 

 
PRISUTDELNING:  
   Pass 1 genomförs efter gren 6 och efter gren 11 
   Pass 2 genomförs efter gren 19 och efter gren 28 
   Pass 3 genomförs efter gren 37 och efter gren 46 
   Pass 4 genomförs efter gren 53 och efter gren 59 
   Pass 5 genomförs efter gren 67 och efter gren 77 
   Pass 6 genomförs efter gren 86 och efter gren 95 
 
UPPLYSNINGAR:     Mail: w.meinhart@skneptun.se 

Hemsida: www.skneptun.se 
 

 

Välkomna önskar Simklubben Neptun! 
   

http://www.skneptun.se/

