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Inbjudan LeWaSport Cup 2016 
9-10 april 
 

 
 

 
Välkommen till en fartfylld tävling med försök och final i Motala, 
Östergötlands sjöstad. Vi erbjuder gratis logi! 
 
Tider:  
Lördag 9 april  Söndag 10 april  
Pass 1:  Insim 08:00 / Tävling 09:15 Pass 3: Insim 08:00 / Tävling 09:15 
Pass 2:  Insim 14:30 / Tävling 15:45  Pass 4: Insim 13:30 / Tävling 14:45 
 

Plats:     
Motala Sport & Simhall, 6 x 25 meter  
 

Arrangör:   Anmälan: 

Motala Simsällskap  Via Octostatistik senast 24 mars. 
 

Anmälningsavgift:  
60 kr/individuell start och 80kr/lagstart. Betalning sker i efterskott mot faktura. 
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Startlista:  
Startlistor publiceras på vår hemsida www.motalass.se och på Livetiming. 
 

Efteranmälan:  
I mån av plats, mot dubbel startavgift. Ska göras senast fredagen den 8 april kl. 12.00  
till: tavling@motalass.se 
 

Heatbegränsning:  

Vid mycket stort antal starter förbehåller sig MSS rätten att begränsa antalet heat, samt 
fördela klasserna vid begränsningar. 
 

Strykningar:  

Strykningar för pass 1, kl. 18.00 dagen före tävling till tavling@motalass.se övriga 
strykningar en timme innan passets start till Tävlingsbyrån. 

 

Klasser:    Grenordning: 
Öppen klass, 12åoy,13-14år, 15åoä.  se bilaga. 
 

Priser:  

Medaljer till 1:an-3:an i samtliga klasser och grenar. Presentkort från LeWa Sport för 
bästa prestation i varje klass. 
 

Mat & logi:  

Lunch 80:- Middag 90:-  Frukost 60:-   Logi: I skola, gratis! 
 

Vid beställning av mat & logi ange följande: 

 Antal frukost lördag 

 Antal lunch lördag   

 Antal middag lördag 

 Antal frukost söndag    

 Antal lunch söndag.   

 Antal logi i skola natten lördag-söndag 

 Antal logi i skola natten fredag-lördag 
 
Önskemål om specialkost, ange simmarens namn och mat/produkter som ska undvikas.  
Mat- och logibeställningar skickas till tavling@motalass.se. Bindande from 160330. 
 

Dessutom finns möjlighet att boka prisvärt alternativ på hotell. 

 Hotel Östermalm (300m från simhallen) 0141-21 99 00, www.hotellostermalm.se  

 Best Western Motala Statt (centralt) 0141-21 64 00, www.motalastatt.se/  
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