
    

 

 

 

                

 

       PM 1 
 

Para-SM/RM i simning 
5 – 7 november 2021 i Osby 

 

Tävlingsplats: Osby simhall (25m), Osby 

Tävlingstider: Dag Förmiddag Eftermiddag  
Fredag  18:00 
Lördag 10:00 17:00 
Söndag 10:00  

Insimning: Dag Insim i tävlingsbassäng 
Fredag  15:00 – 17:35 
Lördag 08:00 – 09:45 14:00 – 16:45 
Söndag 08:00 – 09:45  

 

Invigning: Sker på fredag 17:40 med Osbys kommunalråd som invigningstalare. 

 

Tävlingsledare: Jonas Åström, 070-592 62 26  

 

Klassning: Klassning av simmare görs under fredagen från 08:00 och bokning av 
tid för det görs till kajsa@sss.se 

 

Avanmälan: Avanmälan ska ske i tränarappen. 

• Avanmälan av simmare och lag till fredagens tävlingar ska ske 
senast klockan 15.00 fredagen den 5 november. 

• Avanmälan till övriga tävlingspass ska därefter ske senast 30 min 
efter föregående pass slut. 

• Avanmälan från försök till final ska ske senast 30 min efter resp. 
grens slut i försök, se regel 305.7. 

 Vid för sent inlämnad eller utebliven avanmälan, oavsett orsak, uttas 
en avgift på 300 kr/start, se regel 305.5 och 305.7.  

 

Laguppställningar: Laguppställningarna lämnas in senast 60 minuter innan tävlingspasset 
start. 

 Laguppställningarna ska lämnas in i tränarappen. 

 För sent inlämnade laguppställningar medför en avgift på 300 kr.  
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Extralopp: Extralopp genomförs efter pass 2 och 4 på distanser upp till 200m med 
maximalt två damheat och två herrheat per tillfälle. Anmälan till 
extralopp görs till tävlingsbyrån senast 60 minuter innan start av 
aktuellt pass. Kostnad 300 kr/start. 

 

Resultat: Publiceras snarast efter varje gren på www.livetiming.se  

 Resultatlistor anslås löpande i badet. 

 

Klubbinfo: Finns tillgängligt till höger innanför entrén till simhallen. 

 

Ledarmöte: Görs i samlingsrummet längst bort i hallen bakom läktaren. 

 Fredag 16:30 
 
Ledarfika: Står uppdukat hela tiden i samlingsrummet under varje pass. 
 

Lunch: För de som beställt lunch så serveras den i matsalen på skolan bredvid 
simhallen. 

 

Information: När det gäller anmälningar: 
Kenneth Magnusson kenneth.magnusson@svensksimidrott.se tfn: 
010-476 53 09 

 All övrig information:  

 Patrik Nilsson, 073-155 37 63 
 patrik.nilsson@osbysimsallskap.se 
 
 Daniel Johnson, 0706-98 40 35 
 daniel.johnson@osbysimsallskap.se 
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