
 
 

 
Välkomna till 

TYR Swim Värnamo 

 

Tävlingen har i år samlat 200 simmare från 15 föreningar. 
 
Tävlingsbyrån I badets entré finns tävlingsbyrån lördag 07.30-08.15. Kontakta tävlingssekretariatet övrig tid. 
 
Begränsningar För att hålla sluttiden för pass 2 har vi tvingats begränsa antalet startande i gren 14 och 15 

(100m frisim damer och herrar). Fem reserver anges i startlistan. 
 
Efteranmälningar Vi kan inte ta emot några efteranmälningar till pass 2. 
 
Tider  
 
 
 
 
 
 
 
Hängande start I alla grenar utom ryggsim tillämpar vi ”hängande start”. 
 
Mat Lunch serveras i Bowlingmagasinet till en kostnad av 75 kr till de som beställt. 

Ändringar av antal lunch senast måndag 9 april. 
Se bifogad karta för att hitta till Bowlingmagasinet. 

 
Startavgifter Startavgifterna faktureras tillsammans med ev kostnader för mat i efterhand. 
 
Publik Fri entré. Ingång i ny entré till vänster om huvudentrén till badet. 
 
Avsimning Avsimning kan ske i undervisningsbassängen. 
 
Avanmälningar Avanmälningar till pass 1 ska lämnas senast kl 08.00 och avanmälningar till pass 2 senast 

15 min efter det att första passet avslutats. 
 
Heatlistor Heatlistor anslås vid undervisningsbassängen samt bakom läktaren på glasdörren till 

motionscentret. Heatlistor finns även i klubbfacken, som finns vid cafeterian. 
 
Resultat Tävlingen är möjlig att följa via LiveTiming. Resultaten anslås vid undervisningsbassängen 

samt bakom läktaren på glasdörren till motionscentret. Resultaten publiceras efter tävlingen 
på VSS hemsida www.varnamoss.se 

 
Prisutdelning Medalj till placering 1-3 i klassen 12 år och yngre för varje gren. Presentkort från TYR till 

placering 1-3 i övriga klasser för varje gren. I varje åldersklass och simsätt utses en Cup-
segrare som erhåller presentkort från TYR. Cup-segrare blir den som har högsta 
sammanlagda FINA-poäng på 50m och 100m i lång bana (Jönköping 10 mars) och kort 
bana (Värnamo 14 april). 

 
Ledarfika Ledarfika mot kupong serveras i cafeterian. Kupongerna hämtas i tävlingsbyrån. 
 
Tekniskt möte Samtliga föreningar kallas med en representant till tekniskt möte kl. 08.45 i cafeterian. 

Insim 08.00-08.50  
Tekniskt möte 08.45  
Tävling pass 1  09.00-ca 12.30  
Lunch serveras 12.30-14.00  
Insim 14.00-14.50  
Tävling pass 2 15.00- ca 18.30  



 
TYR-shop Produkter från TYR kommer att säljas under tävlingen. Här ska också presentkorten lösas in 

under dagen. 
 
Hänglås OBS! Det krävs hänglås till skåpen i omklädningsrummen i Värnamo Simhall. 
 
Cafeteria Vi har försäljning av enklare fika, kioskvaror mm. 
 
Upplysningar Värnamo Simsällskaps tävlingskommittén står gärna till tjänst och svarar på frågor angående 

tävlingen. E-posta till tavling@varnamoss.se 
Frågor angående tävlingen besvaras också av Håkan Gärdesmed  070-331 18 43 

 
Karta 1) Simhall 

2) Mat, Bowlingmagasinet 
 

 

 


