


 

INBJUDAN 
Nässjö Sim- & Livräddningssällskap och Östsvenska Simförbundet inbjuder härmed 

till Vårsimiadens distriktsfinaler i simning för F-län. 
 

************************************************************************* 
Datum   Söndagen den 27 april 2014  
Plats   Nässjö Sim & Sporthall (25 m, 6 banor)  
Tidtagning  Eltidtagning 
 
Inbjudna klubbar Anderstorps SS, Eksjö SLS, Gislaveds SS, Gnosjö SS, Hvetlanda SS,  Jönköpings SS, 
   Nässjö SLS, Smålands stenars SS, Tranås SS, Värnamo SS.  
Grenordning  Se nästa sida.   
 
Åldersindelning Pojkar och flickor 13 år       födda - 01      
   Pojkar och flickor 12 år  födda - 02 
   Pojkar och flickor 11 år  födda - 03 
   Pojkar och flickor 10 år o yngre födda - 04 o senare 
    
Tävlingstider  Pass 1. Insimning kl. 08.00 Tävling  kl. 09.00 
   Pass 2..Insimning  kl.14.00  Tävling kl. 15.00 
   Tiderna för pass 2 kan komma att ändras beroende på antalet anmälningar 
 
Tävlingsinfo  Klubb äger rätt att ändra laguppställning från distriktsfinal till regionsfinal.  
   Tidtagning på 25 m fjäril sker med manuell tidtagning. 
 
Anmälan  Anmälan görs via Octo statistik och anmälningsfil finns att hämta där.  
   Anmälan skall vara NSLS tillhanda senast den 13 april.  
    
Efteranmälningar Är tillåten fram till och med den 25 april kl.12.00 mot dubbel avgift. 
 
Anmälningsavgift 50:-/individuell start och 60:-/lagstart kommer att faktureras i efterhand 
 
Laguppställningar Lämnas till tävlingsbyrån 60 minuter före tävlingsstart 
 
Avanmälningar Lämnas till tävlingsbyrån 60 minuter före tävlingsstart.  
 
Priser   Medaljer delas ut individuellt till de tre främsta och plaketter till placeringarna 4-6. 
   I lag delas det ut medaljer till de tre främsta lagen. 
 
Prisutdelning  Kommer att ske efter gren sex och därefter var fjärde gren 
 
Mat /logi  Se bilaga 
       
Upplysningar  Nässjö SLS kansli 0380-74762 Nässjö eller 
   nassjosls@gmail.com 
  
Tekniskt möte Kommer att hållas på anvisad plats 45 minuter före tävlingsstart  
 
Övrigt   Till omklädningsskåpen krävs en 5 krona. 
 

Hjärtligt välkomna till Nässjö 



Grenordning vid Vårsimiadens distriktsfinaler F-län 
    
          PASS 1                   PASS 2      

I enlighet med Svenska simförbundets tävlingsplanering 2013-1016 ber vi Er klubbar att särskilt  uppmärksamma 
nedanstående regler vi anmälningsförfarandet. 

 
 En simmare får inte delta i både 50 m och 100 m av samma simsätt. 
 I lagkapp får inte samma simmare representera sin förening i både 4x50 och 4x100 av samma simsätt.          

Grenarna som omfattas av reglerna är markerade med *                                                                                                   

 
25. 50 m  frisim  flickor 10 år o y 
26. 50 m  frisim  pojkar 10 år o y   
31. 100 m  frisim  flickor 11 år    
32. 100 m  frisim  pojkar 11 år    
29. 100 m  frisim  flickor 12 år     
30. 100 m  frisim  pojkar 12 år                                                                     
27. 100 m  frisim  flickor 13 år     
28. 100 m  frisim  pojkar 13 år     
Prisutdelning 
 
51. 100 medley flickor 10 o yngre 
52. 100 medley pojkar 10 o yngre 
53. 100 medley flickor 11 år 
54. 100 medley pojkar 11 år 
3. 200 medley flickor 12 år 
4. 200 medley pojkar 12 år 
5. 200 medley flickor 13 år 
6. 200 medley pojkar 13 år  
  
Prisutdelning  
 
43. 50 m  bröstsim  flickor 10 år o y                               
44. 50 m  bröstsim  pojkar 10 år o y                                                                        
45.  100 m  bröstsim  flickor 11 år          
46.  100 m  bröstsim  pojkar 11 år                                                                                                                                       
47. 100 m bröstsim  flickor 12 år                                       
48. 100 m  bröstsim  pojkar 12 år    
49. 100 m  bröstsim  flickor 13 år                                                              
50. 100 m bröstsim  pojkar 13 år 
 
Prisutdelning 
 
37. 4x50 m  medley  flickor 11 år o y                                                          
38. 4x50 m  medley  pojkar 11 år o y                                                           
33. 4x100 m medley  flickor 12-13 år*  
34. 4x50 m  medley  flickor 12-13 år *  
35. 4x100 m medley  pojkar 12-13 år  *                                                                                                                            
36. 4x50 m  medley  pojkar 12-13 år* 
    

Prisutdelning för lagkapperna pass 1 
 
41. 200 m frisim flickor 12 år     
42. 200 m frisim  pojkar 12 år  
39. 400 m  frisim  flickor 13 år     
40. 400 m  frisim  pojkar 13 år   
 
Prisutdelning 
 
1.   25 m fjärilsim flickor 10 år o y     
2.   25 m  fjärilsim  pojkar 10 år o y                                        
23. 50 m  fjärilsim  flickor 11 år    
24. 50 m  fjärilsim  pojkar 11 år   
19. 100 fjärilsim flickor 12 år 
20.  50 m fjärilsim flickor 12 år 
21. 100 fjärilsim pojkar 12 år 
22. 50 m fjärilsim pojkar 12 år.                                               
17. 100 m  fjärilsim  flickor 13 år    
18. 100 m fjärilsim  pojkar 13 år 
  
Prisutdelning   
 
7.   50 m  ryggsim  flickor 10 år o y                                        
8.   50 m  ryggsim  pojkar 10 år o y                                        
9.   100 m  ryggsim  flickor 11 år                                            
10. 100 m  ryggsim  pojkar 11 år                                            
11. 100 m ryggsim flickor 12 år                                              
12. 100 m ryggsim  pojkar 12 år                                             
13. 100 m  ryggsim  flickor 13 år                                            
14. 100 m  ryggsim  pojkar 13 år 
  
Prisutdelning  
                                                                                                
15. 4x50 m  frisim  flickor 11 år o y                                       
16. 4x50 m  frisim  pojkar 11 år o y                                        
55. 4x100 m frisim  flickor 12-13 år*                                     
56. 4x50 m  frisim  flickor 12-13 år*                                      
57. 4x100 m frisim  pojkar 12-13 år*                                     
58. 4x50 m  frisim  pojkar 12-13 år*   
 
Prisutdelning  
   


