
Kalmar Simsällskap och Smålands Simförbund inbjuder till 

 

Vårsimiadens Regionfinal i Kalmar den 2-3/6! 
 

 
Tävlingsplats Äventyrsbadet i Kalmar, 25m x 7 banor 
  

Tävlingstid Lördag 2 juni Pass 1  start 10.30 
 Lördag 2 juni Pass 2 start 14.30  

 Söndag 3 juni Pass 3 start 09.00 
  

Insimning 1 timme före respektive pass start. 
  
Åldersklasser 13 år -99, 12 år -00, 11 år -01, 10 o yngre -02 oy 

  
Anmälan VG mejla oss resultatfilerna från distriktsfinalerna 

omgående så vi kan sammanställa startlistan. 
kalmarsim@telia.com 

  

Tävlingsinfo Finalen går i 3 heat per gren på 25 m, 50 m och 100 m 
sträckorna. 200 m och 400 m loppen begränsas till två 

heat. Även lagkapper begränsas till två heat. 
Klubb äger rätt att ändra laguppställning från distriktsfinal 
till regionsfinal. 

Målgång sker mot tidtagarplattorna på 25 m fjärilsim. 
  

Startavgift 40 kronor per individuell start samt 50 kronor per 
lagkappsstart. 

  

Startlista Kommer att finnas på kalmarsim.se samt mailas till 
respektive klubb. 

  
Laguppställningar Laguppställningar ska inlämnas till sekretariatet senast 1 

timma före respektive pass början. 

  
Strykningar Strykningar emotses så snart som möjligt så att ev. 

reserver får möjlighet att starta.  
Tävlingsdagarna lämnas strykningar senast 1 timma före 
respektive pass. Respektera detta! 

  
Priser Priser till de sex främsta i varje gren. Placering 1-3 får 

medalj och 4-6 får plaketter. I lagkapperna delas medaljer 
ut till placering 1-3. 

  

Klubbfack Kommer att finnas vid ingången till simhallen. 
  

Försäljning Försäljning av badkläder, simglasögon mm kommer att 
finnas i simhallen. Kontant betalning. 

  
Mat/Boende Mat och boende kan beställas till ett förmånligt pris. Se 

särskilt PM. 

  

mailto:kalmarsim@telia.com


Mat Matkuponger hämtas vid försäljningen i simhallen. 

  
Boende Incheckning av boende sker på lördag den 2 juni mellan 

09.15-10.15 i entrén till simhallen. 

  
Tränar möte Hålls med representanter från varje deltagande klubb kl 

09.45 lördagen den 2 juni i konferenslokalen intill 
Äventyrscaféet. 

  

Övrigt Inmarsch sker 10.25 före tävlingsstart den 2 juni. Vi ber 
därför att en simmare från varje klubb ska samlas utanför 

tävlingssekretariatet kl 10.20. 
  
 Tag med eget hänglås! 

  
 Kl 19.00 är simmarna välkomna tillbaka till Äventyrsbadet. 

Då väntar vattendisco, tävlingar och överraskningar till 
både simmare och tränare. 

  

Frågor & info Kontakta KS kansli tel 0480-869 43 eller 
kalmarsim@telia.com 

  
Jour telefon Under tävlingshelgen nås Bo Ohlsson på tel nr  

0730-59 31 03 

 
 

Väl mött! 
 

Kalmar Simsällskap   Smålands Simförbund 

 
 
ÅLDERSKLASSER 
Pojkar och flickor 13 år födda -99 
Pojkar och flickor 12 år födda -00 

Pojkar och flickor 11 år födda -01 
Pojkar och flickor 10 år o yngre födda -02 och tidigare 

 
GRENORDNING 
Pass 1 

1. 200 m medley flickor 12 år 
2. 200 m medley pojkar 12 år 

3. 200 m medley flickor 13 år 
4. 200 m medley pojkar 13 år 
5. 50 m bröstsim flickor 10 år o y 

6. 50 m bröstsim pojkar 10 år o y 
7. 100 m bröstsim flickor 11 år 

8. 100 m bröstsim pojkar 11 år 
9. 4x50 m  medley flickor 12-13 år 

10. 4x50 m  medley pojkar 12-13 år 
11. 4x50 m medley flickor 11 år o y 
12. 4x50 m medley pojkar 11 år o y 

 



 

 
Pass 2 
13. 200 m frisim flickor 12 år 

14. 200 m frisim pojkar 12 år 
15. 400 m frisim flickor 13 år 

16. 400 m frisim  pojkar 13 år 
17. 100 m medley flickor 10 år o y 
18. 100 m medley pojkar 10 år o y 

19. 100 m medley flickor 11 år 
20. 100 m medley pojkar 11 år 

21. 100 m ryggsim flickor 12 år 
22. 100 m ryggsim pojkar 12 år 
23. 100 m ryggsim flickor 13 år 

24. 100 m ryggsim pojkar 13 år 
25. 50 m frisim flickor 10 år o y 

26. 50 m frisim pojkar 10 år o y 
27. 100 m frisim flickor 11 år 
28. 100 m frisim pojkar 11 år 

29. 4x50 m  frisim flickor 12-13 år 
30. 4x50 m  frisim pojkar 12-13 år 

31. 4x50 m frisim flickor 11 år o y 
32. 4x50 m frisim pojkar 11 år o y 
 

 
Pass 3 

33. 100 m frisim flickor 12 år 
34. 100 m frisim pojkar 12 år 

35. 100 m frisim flickor 13 år 
36. 100 m frisim  pojkar 13 år 
37. 25 m fjärilsim flickor 10 år o y 

38. 25 m fjärilsim pojkar 10 år o y 
39. 50 m fjärilsim flickor 11 år 

40. 50 m fjärilsim pojkar 11 år 
41. 100 m bröstsim flickor 12 år 
42. 100 m bröstsim pojkar 12 år 

43. 100 m bröstsim flickor 13 år 
44. 100 m bröstsim pojkar 13 år 

45. 50 m ryggsim flickor 10 år o y 
46. 50 m ryggsim pojkar 10 år o y 
47. 100 m ryggsim flickor 11 år 

48. 100 m ryggsim pojkar 11 år 
49. 50 m fjärilsim flickor 12 år 

50. 50 m fjärilsim pojkar 12 år 
51. 100 m fjärilsim flickor 13 år 
52. 100 m fjärilsim pojkar 13 år 

 


