
  

 

  

 

 
Ystads Simsällskap har härmed nöjet att inbjuda till  

SPARBANKEN SKÅNE CUP 2021 
  
Tävlingen äger rum den 10 – 12 september 2021.  
 
Tävlingen genomförs över 5 pass. 
 
Den pågående covid-19 pandemin ställer stora krav på tävlingen, men vi har gjort en 
riskanalys och beslutat att genomföra tävlingen på följande sätt. 
 
Vi kommer att genomföra pass 1 som sprintpass och då på fredag kvällen. 
 
Åldersklasser: Damer och herrar Öppen klass 13 år och äldre 

    Flickor och pojkar 12 år  
   11 år  
   10 år  
     9 år & yngre 
 
Tid: Fredag  pass 1. Insim kl.18.00-18.50. Start kl.19.00 
    

Lördag pass 2. Fm. insim kl.08.00-08.50. Start kl.09.00 
    
 Lördag pass 3. Em. insim kl.14.00-14.50. Start kl.15.00 
    
 Söndag pass 4 Fm. insim kl.08.00-08.50. Start kl.09.00 
    
 Söndag pass 5 Em. insim kl.14.00-14.50. Start kl.15.00 
    
Startavgift: 60:-/start. Lagkapper 75:-/start. Fakturering sker efter tävlingens slut. 
 
Anmälan:  Anmälan via TEMPUS anmälan senast den 30 augusti.   

 
Efteranmälan: Efteranmälan är tillåten i mån av plats mot dubbel avgift. Kontakta 
kansli@ystadsim.se 
 
Frågor:  Ystads SS tel. 0411-727 10 kl. 09.00-13.00 måndag & fredag. 
 Eller via e-mail  kansli@ystadsim.se 
  
Förbehåll: För att kunna genomföra tävlingen och avsluta den vid lämplig tidpunkt                 

kommer vi att vid behov stryka till lämpligt antal heat. 

 
 

mailto:kansli@ystadsim.se
mailto:kansli@ystadsim.se


  

 

  

 

 
GRENORDNING 

 
Fredag pass 1, Sprintpass.

Start kl.19.00

Gren 1.       4x50 m medley damer öppen klass

Gren 2.      4x50 m medley herrar öppen klass

Gren 3. 50 m bröstsim damer öppen klass

Gren 4. 50 m bröstsim herrar öppen klass

Gren 5. 50 m frisim damer öppen klass

Gren 6. 50 m frisim herrar öppen klass

Gren 7. 50 m fjärilsim damer öppen klass

Gren 8. 50 m fjärilsim herrar öppen klass

Gren 9. 50 m ryggsim damer öppen klass

Gren 10. 50 m ryggsim herrar öppen klass

Gren 11. 4x50 frisim damer öppen klass

Gren 12. 4x50 frisim herrar öppen klass  
    

 

Lördag pass 2 Lördag pass 3 

Start kl.09.00 Start kl. 15.00 

Gren 13. 200 m medley flickor 12 år/öppen klass Gren 27. 400 m frisim flickor 12 år/öppen klass 

Gren 14. 200 m medley pojkar 12 år/öppen klass Gren 28. 400 m frisim pojkar 12 år/öppen klass 

Gren 15. 100 m medley flickor 12 år/ öppen klass Gren 29. 200 m frisim flickor 12 år/ öppen klass 

Gren 16. 100 m medley pojkar 12 År/ öppen klass Gren 30. 200 m frisim pojkar 12 år/ öppen klass 

Gren 17. 100 m bröstsim flickor 12 år/öppen klass Gren 31. 100 m fjärilsim flickor 12 år/öppen klass 

Gren 18. 100 m bröstsim pojkar 12 år/öppen klass Gren 32. 100 m fjärilsim pojkar 12 år/öppen klass 

Gren 19. 100 m frisim flickor 12 år/öppen klass Gren 33. 100 m ryggsim flickor 12 år/öppen klass 

Gren 20. 100 m frisim pojkar 12 år/öppen klass Gren 34. 100 m ryggsim pojkar 12 år/öppen klass 

Gren 21. 200 m ryggsim damer öppen klass Gren 35. 200 m bröstsim damer öppen klass 

Gren 22. 200 m ryggsim herrar öppen klass Gren 36. 200 m bröstsim herrar öppen klass 

Gren 23. 1 500 m frisim damer öppen klass Gren 37. 800 m frisim damer öppen klass 

Gren 24. 800 m frisim herrar öppen klass Gren 38. 1 500 m frisim herrar öppen klass 

Gren 25. 4x50 m medley flickor 12 år Gren 39. 4x50 m frisim flickor 12 

Gren 26. 4x50 m medley pojkar 12 år Gren 40. 4x50 m frisim pojkar 12  
 



  

 

  

 

 
 

Söndag pass 4 Söndag pass 5 

Start kl. 09.00 Start kl. 15.00 

Gren 41. 25 m fjärilsim flickor 9 & y Gren 61. 100 m medley flickor 9 & y 

Gren 42. 25 m fjärilsim pojkar 9 & y Gren 62. 100 m medley pojkar 9 & y 

Gren 43. 25 m fjärilsim flickor 10 år Gren 63. 100 m medley flickor 10 år 

Gren 44. 25 m fjärilsim pojkar 10 år Gren 64. 100 m medley pojkar 10 år 

Gren 45. 50 m fjärilsim flickor 11 år Gren 65. 100 m medley flickor 11 år 

Gren 46. 50 m fjärilsim pojkar 11 år Gren 66. 100 m medley pojkar 11 år

Gren 47. 50 m bröstsim flickor 9 & y Gren 67. 50 m ryggsim flickor 9 & y 

Gren 48. 50 m bröstsim pojkar 9 & y Gren 68. 50 m ryggsim pojkar 9 & y 

Gren 49. 50 m bröstsim flickor 10 år Gren 69. 50 m ryggsim flickor 10 år 

Gren 50. 50 m bröstsim pojkar 10 år Gren 70. 50 m ryggsim pojkar 10 år 

Gren 51. 100 m bröstsim flickor 11 år Gren 71. 100 m ryggsim flickor 11 år 

Gren 52. 100 m bröstsim pojkar 11 år Gren 72. 100 m ryggsim pojkar 11 år 

Gren 53. 50 m frisim flickor 9 & y Gren 73. 4x50 frisim flickor 9 år & y 

Gren 54. 50 m frisim pojkar 9 & y Gren 74. 4x50 frisim pojkar 9 år & y 

Gren 55. 50 m frisim flickor 10 år Gren 75. 4x50 frisim flickor 10 & 11 år

Gren 56. 50 m frisim pojkar 10 år Gren 76. 4x50 frisim pojkar 10 & 11 år

Gren 57. 100 m frisim flickor 11 år 

Gren 58. 100 m frisim pojkar 11 år 

Gren 59. 4x50 m medley flickor 11 år & yngre

Gren 60. 4x50 m medley pojkar 11 år & yngre  
 
 

Riktlinjer för deltagande i tävlingen, dessa regler gäller i dagsläget: 
 
 Vi kommer att avgränsa arenan för allmänheten och arrangemanget kommer 

inte att vara offentligt.  
 För gästande klubbar kommer det att vara begränsningar gällande icke 

tävlande eller ledare. PM kommer under vecka 35. 
 Området kring bassängen kommer att vara indelat så att klubbarna har sin 

egen zon. 
 Omklädning och dusch kommer att vara öppet som vanligt, här måste var och 

en deltagare eller ledare ta ansvar för att hålla avstånd. 
 Ingen prisutdelning kommer att hållas, klubbarna erhåller priser att dela ut till 

sina simmare. 
 
  



  

 

  

 

 
 
 
 
Vid genomförande av tävlingar är det enligt Folkhälsomyndigheten viktigt att följande  
efterlevs:  
 • bara friska symtomfria personer får deltaga i tävlingen (tävlande, ledare). 
 • använd de möjligheter som finns att tvätta händerna alternativt handsprit.  
 • trängsel mellan människor undviks.  
 • Det kommer att finnas tydlig skyltning i arenan om vad som gäller.  
 • Städning av toaletter och övriga ytor kommer att rengöras oftare.  
 
 

Förklaring: Öppna klasser är 13 & äldre. 
 Tävlingspass 1 är begränsat till max 2 timmar. 
 
Priser:  
 Sprintpriser fredagen:  1:a, 500 kr 
   2:a, 300 kr 
   3:a, 100 kr 
 
 Lördag & Söndag: Medaljer 1 -  3 plats 
   Plaketter 4 – 6 plats 
 
 Bästa prestation: 1.000 kr, herr respektive dam. (FINA poäng) 

Bästa klubb, 3 dagar: 5.000 kr 
 
Välkomna till Ystad. 


