
 

PM Filbyter Cup 2012 
 

Linköpings ASS hälsar aktiva, ledare och 
supporters välkomna till Filbyter Cup 2012 

 
Tävlingsplats:   Tinnerbäcksbadet, Linköping 
 
Tävlingsledare:  Folke Sjöberg 
   Ann Samuelsson 
 
Tävlingsdagar:  18-20 Maj 2012 
   Fredag Pass 1 kl. 16.30 OBS!! 
   Lördag Pass 2 kl.09.00 och Pass 3 kl. 15.30 
   Söndag Pass 4 kl.08.30 och Pass 5 kl.14.30 
    
Grenordning:   Se inbjudan! 
 
Insimning;   Fredag 15.00-16.15 
   Lördag 07.45-08.45 och 14.00-15.10 
   Söndag 07.00-08.10 och 13.00-14.10 
 
Parkering:   Begränsat med parkeringar vid badet, platserna som finns kommer att fyllas  
     upp snabbt, sedan finns det ett parkeringshus 100m från badet. 
 
 
 
 



 
Tävlingsbyrån:  Finns i entrén till Tinnerbäcksbadet. Anmäl er ankomst för att få ut  
     matbiljetter, logiuppgifter och listor. Tävlingsbyrån är öppen:  
    
     Fredag 15.00 till passets slut 
   Lördag 07.30-10.00 och 13.00-15.00 
   Söndag 07.00-09.30 och 13.00-15.00 
 
Anmälnavgift:  Anmälningsavgiften är 55:-/individuell start och 75:-/lagstart. Efteranmälan       
     dubbel avgift 110:-/150:-. Mottages enbart i grenar där heat inte fyllts upp.  
     Faktura utsändes till anmälda klubbar för de anmälningar som gjorts. 
 
Strykningar/    Strykningar ska vara tävlingsbyrån tillhanda senast en timme före första  
laganmälan:  start. Laganmälan skall vara tävlingsbyrån tillhanda senast en      
      timme före första start. För strykningar och laganmälan som görs senare  
     än ovanstående tider, eller tom bana, uttages en extra avgift på 300:- som  
      betalas via faktura.  
 
Efteranmälningar:  Kan ske i de grenar som EJ har reserver eller ej har fulla heat. Efteranmälan 
   mottages i mån av plats och heatbegränsning fram till kl.12.00 första  
   tävlingsdagen, detta mot dubbel avgift. Inga extralopp kommer att  
     genomföras. 
 
Omklädning:   Sker i den vita byggnaden precis vid ingången. Endast ett fåtal skåp finns och  
     dessa behöver man hänglås till. 
 
Startlista:  Publiceras inom en vecka efter anmälningstidens utgång på vår hemsida 

samt på livetiming. Heatlista erhålles ca: 30min innan varje tävlingspass 
start.  

 
Startrutiner:   Hängande start kommer att användas. 
 
Resultat:   Finns att hämta från hemsidan efter tävlingarnas slut.  Resultat i realtid  
   kommer att finnas på internet. (se länk) 
 
Live Timing:   http://www.livetiming.se 
 
Resultatlistor:  Anslås på väggen till omklädningen under tävlingarnas gång.  
 
Prisutdelning:  Sker löpande under tävlingen. 

Efter gren 6 (1-4) 
Före start pass 2 (5-12), efter gren 20 (13-18), efter gren 28 (19-26). 

   Före start pass 3 (27-30), efter gren 38 (31-36), efter gren 44 (37-42). 
   Före start pass 4 (43-46), efter gren 54 (47-52), efter gren 62 (53-60). 
   Före start pass 5 (61-64), efter gren 72 (65-70), efter gren 80 (71-78), efter 
   gren 82 (79-82). 
 
 
 



 
Priser:    Medaljer: Guld, silver, brons till placeringarna 1-3 (Lagmedlemmar i  
   lagkapper) Prestationspriser i samtliga klasser. Deltagarplakett till masters.    
     Vandringspris till klubben med högsta poäng (ständigt vandrande), segrande  
     klubb erhåller inteckning samt följepris. Poängberäkning sker i samtliga  
     klasser enligt modell 14-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 
 
Defilering:   Endast funktionärerna. 
 
Funktionärssamling: Utanför sekretariatsvagnen på följande tider 
   
   Fredag 15.45 OBS! Tidigare start 
   Lördag 08.15 & 14.45 
   Söndag 07.45 & 13.45 
    
Sjukvårdspersonal:  Finns att tillgå under tävlingarna, kontakta tävlingsbyrån.  
 
Matbiljetter:   Mat måste bokas senast 3 maj 2012! Detta görs via e-post:   
   info@lass.se eller via telefon 013-139608. Senare beställningar kan  
   inte göras. All bokning är bindande. Sista datum för ändring i  
     matbokningen är den 14 Maj 12.00. 
    
   Matbiljetter finns att hämta i tävlingsbyrån vid ankomst. Maten kommer att 
   serveras på Kungsbergsskolan som ligger på 10 min gångavstånd från tinnis.  
    
   Ev. specialkost meddelas vid beställning. 
 
Logibokning:   Boende till skola måste bokas senast 3 Maj 2012! Detta görs   
   via e-post: info@lass.se eller via telefon 013-139608. Senare   
   beställningar kan inte göras. All bokning är bindande. Vi förbehåller  
   oss rätten att lägga fler i samma rum om man är färe än 10 st/klubb. Pris: 
   120:-/natt och person inklusive frukost och 100:-/natt och person exklusive    
      frukost. 
 
   För tips på annat boende vänligen kontakta vårt kansli. 
 
Upplysningar:  Mat och logi LASS kansli 013-139608 e-post: info@lass.se  
   Anmälningar t.o.m. 12.00 18/5 Jens Persson, 0734-260026, jens@lass.se  
   För senare kontakt vänd er till tävlingsbyrån. 

mailto:info@lass.se
mailto:info@lass.se
mailto:info@lass.se
mailto:jens@lass.se

