
      
TÄVLINGS PM 

Vårsimiadens distriktsfinal 
För Småland Syd 

  

LJUNGBY SIMSÄLLSKAPS TÄVLINGSSPONSOR: 

 
 
 
 

 

DATUM                         20-21 april, 2013 
 

PLATS                           Sunnerbohallen i Ljungby (25 m, 5 banor) 
 

TÄVLINGSTIDER  
 

 
Lördag  pass 1 

Insimning 
08:30-09:50 

Tävlingsstart 
  10:00 

Slut ca 
13:05 

 Lördag  pass 2  15:00-15:50     16:00 19:00 
 Söndag pass 3 08:30-09:50 10:00 12:30 
 Söndag pass 4 14:30-15:30 15:30 17:30 

 Notera att vi ändrat insimningstiden och tävlingsstarten för pass 2 och 4. 
  
STARTER Vi kommer att tillämpa hängande starter. 
  
STARTLISTAN Finns på vår hemsida samt på LiveTiming. Startlistan har också mailats till 

samtliga föreningar. 
  
LAGKAPPER Laguppställningarna lämnas in till sekretariatet 60 minuter innan passets 

början på lagkappsblanketter som finns i klubbfacken i tävlingsbyrån. 
  
EFTERANMÄLAN                                                                                                                                                                                                                                                              Är tillåten (i mån av plats) fram t.o.m. fredagen den 19 april kl. 12.00 mot 

dubbel avgift. Efteranmälan görs endast till vår klubbmail ljungbyss@live.se  
Efteranmälda simmare seedas in efter anmälningstid i grenen. 

  
HEATLISTOR             Heatlistor finns i tävlingsbyrån i klubbfacken före start. 
  
TÄVLINGSBYRÅN Finns i klubbrummet. Här hämtar ni era matbiljetter, strykningsblanketter samt 

laguppställningslappar. 
  
LIVETIMING Ändringar och uppdateringar sker här.  

 

mailto:ljungbyss@live.se


 
 
 
 

  
AVANMÄLAN  Strykningar lämnas till tävlingsbyrån senast 60 minuter före tävlingsstart. 

För pass 2 lämnas strykningar till sekretariatet innan lunchuppehållet. 
Strykningar inkomna därefter gör att struken simmares bana går tom. 

  
TEKNISKT MÖTE  Kommer att hållas både lördagen den 20/4 och söndagen den 21/4 i 

klubbrummet. Mötet hålles båda dagarna kl. 09.30. Vi ber att en representant 
från varje klubb deltar. 

  
MAT                                      Förbeställda matbiljetter kvitteras ut direkt vid ankomst i vår tävlingsbyrå. 

Tänk på att ta er till maten i mindre grupper för att undvika köbildning.  
I tävlingsbyrån finns vägbeskrivning till restaurangen. 
Maten serveras från kl. 13:00 på lördagen och från 12.30 på söndagen. 

  
OMKLÄDNING Sker i badavdelningens omklädningsrum i Sunnerbohallen. 

Medtag hänglås till skåpen! 2 simmare / skåp. 
  
PRISUTDELNING Priser delas ut till de sex främsta placeringarna i de individuella  

 grenarna. Placering 1 – 3 får medalj och placering 4 – 6 får  
 plakett. Medaljer till de tre främsta lagen. 
Samling för prisutdelning i äventyrsbadet. Vi ber er tränare att se till att 
simmarna är på plats inför prisutdelningarna. 
Se bifogat schema för prisutdelning som även kommer att finnas i heatlistan. 

  
PRESTATIONSPRIS TC-Tränings Centret delar ut prestationspris till en flicka och en pojke i varje 

åldersklass efter tävlings slut enligt högsta FINA poäng i den bästa grenen. 
  
AVSIMNING Sker i äventyrsdelens hoppbassäng. OBS! Inga trampoliner eller 

rutschkanor får användas. Endast avsimning. 
Vi ber tränare och ledare att se till att era simmare sköter detta. 

  
FÖRSÄLJNING Under tävlingsdagarna har Ljungby SS försäljning av kaffe, smörgåsar, 

våfflor, bullar, frukt, mm. 
  
FRÅGOR / INFO       Katharina Schultz 070-358 39 35 eller Bertil Andersson 0706-780 449. 

 

 
LJUNGBY SIMSÄLLSKAP ÖNSKAR ER 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL LJUNGBY! 
 

 
 
 
 



 

Grenordning  (inklusiver prisutdelningar) Simiaden 2013 
 

PASS 1 (lördag)                               PASS 3 (söndag) 
 

1.    200 m      medley    flickor 12 år                            PRISUTDELNING 

2.    200 m      medley    pojkar 12 år                            41.  25 m        fjärilsim    flickor 10 år o y 

3.    200 m      medley    flickor 13 år 42.  25 m        fjärilsim    pojkar 10 år o y 

4.    200 m      medley    pojkar 13 år                            43.  50 m        fjärilsim    flickor 11 år 

PRISUTDELNING 44.  50 m        fjärilsim    pojkar 11 år 

45.  100 m      bröstsim  flickor 12 år                            PRISUTDELNING 

46.  100 m      bröstsim  pojkar 12 år   5.    50 m        bröstsim   flickor 10 år o y 

47.  100 m      bröstsim  flickor 13 år                               6.    50 m        bröstsim   pojkar 10 år o y 

48.  100 m      bröstsim  pojkar 13 år                            7.    100 m      bröstsim   flickor 11 år 

PRISUTDELNING 8.    100 m      bröstsim   pojkar 11 år 

37.  100 m      frisim       flickor 12 år                            PRISUTDELNING 

38.  100 m      frisim       pojkar 12 år                            27.  50 m        frisim       flickor 10 år o y 

39.  100 m      frisim       flickor 13 år                               28.  50 m        frisim       pojkar 10 år o y 

40.  100 m      frisim       pojkar 13 år                            29.  100 m      frisim       flickor 11 år 

PRISUTDELNING 30.  100 m      frisim       pojkar 11 år 

9.    4x100 m  medley    flickor 12-13 år * PRISUTDELNING 

10.  4x50 m    medley    flickor 12-13 år *    13. 4 x 50        medley      flickor 11 år o y 

11.  4x100 m  medley    pojkar 12-13 år *    14.  4 x 50       medley      pojkar 11 år o y 

12.  4x50 m    medley    pojkar 12-13 år * 41.  25 m        fjärilsim    flickor 10 år o y 

 42.  25 m        fjärilsim    pojkar 10 år o y 
 

PASS 2 (lördag)                                PASS 4 (söndag) 
 

15.  200 m      frisim       flickor 12 år                            PRISUTDELNING 

16.  200 m      frisim       pojkar 12 år                            19.  100 m      medley     flickor 10 år o y 

17.  400 m      frisim       flickor 13 år                            20.  100 m      medley     pojkar 10 år o y 

18.  400 m      frisim       pojkar 13 år                            21.  100 m      medley     flickor 11 år 

PRISUTDELNING 22.  100 m      medley     pojkar 11 år 

53.  100 m      fjärilsim   flickor 12 år *                                                         PRISUTDELNING 

54.  50 m       fjärilsim   flickor 12 år * 49.  50 m        ryggsim    flickor 10 år o y 

55.  100 m      fjärilsim   pojkar 12 år * 50.  50 m        ryggsim    pojkar 10 år o y 

56.  50 m       fjärilsim   pojkar 12 år * 51.  100 m      ryggsim    flickor 11 år 

57.  100 m      fjärilsim   flickor 13 år                               52.  100 m      ryggsim    pojkar 11 år 

58.  100 m      fjärilsim   pojkar 13 år                            PRISUTDELNING 

PRISUTDELNING 35.  4x50 m    frisim       flickor 11 år o y 

23.  100 m      ryggsim   flickor 12 år    36.  4x50 m    frisim       pojkar 11 år o y 

24.  100 m      ryggsim   pojkar 12 år  

25.  100 m      ryggsim   flickor 13 år  

26.  100 m      ryggsim   pojkar 13 år  

PRISUTDELNING  

31.  4x100 m  frisim       flickor 12-13 år *  

32.  4x50 m    frisim       flickor 12-13 år *   

33.  4x100 m  frisim       pojkar 12-13 år *  

34.  4x50 m    frisim       pojkar 12-13 år *  


