Digital inn
Cup
14-15 juni 2014

Täby Sim har nöjet att bjuda in till Digital
inn Cup, där vi tävlar både i 50-meter och
25-meters bana.
Fina priser och erbjudanden från Digital Inn
står på spel. I Digital inns butiker hittar ni utöver
Apples hela sortiment också tillbehör, hörlurar och
Hi-Fi från marknadens bästa och hetaste märken.
Perfekt aktivitet för terminsavslutningen!

Information:
Tävlingsplats

Tibblebadet, TÄBY, inomhusbassäng 25 m x 6 banor & inomhusbassäng 50 m x 6 banor

Sanktion

Stockholms simförbund

Åldersklasser

A 15 år och äldre, B 13-14 år, C 11-12 år och D 10 år och yngre.

Tävlingstider
		

Lördag 14 juni

Pass 1 - Insim 08.00 - 08.45
Pass 1 - Tävlingsstart 09.00

Söndag 15 juni

Pass 2 - Insim 14.00 - 14.45
Pass 2 - Tävlingsstart 15.00

Pass 3 - Insim 08.30 - 09.15
Pass 3 - Tävlingsstart 09.30

Pass 4 - Insim 14.00 - 14.45
Pass 4 - Tävlingsstart 15.00

(25-bana)
11. 25 fj
12. 25 fj
13. 50 fj
14. 50 fj
15. 50 ry
16. 50 ry
17. 100 ry
18. 100 ry

(50-bana)
19. 50 br
20. 50 br
21. 100 br
22. 100 br
23. 50 fr
24. 50 fr
25. 100 fr
26. 100 fr

(25-bana)
27. 50 br
flickor (D)
28. 50 br
pojkar (D)
29. 100 br flickor (A,B C)
30. 100 br pojkar (A,B,C)
31. 50 fr
flickor (D)
32. 50 fr
pojkar (D)
33. 100 fr
flickor (A,B,C)
34. 100 fr
pojkar (A,B,C)
35. 8 x 50 frisim mix 15 år
och yngre, 1 kille + 1 tjej
från varje åldersklass

Grenordning:
(50-bana)
1. 50 fj flickor (C, D)
2. 50 fj pojkar (C, D)
3. 100 fj flickor (A,B,C)
4. 100 fj pojkar (A,B,C)
5. 50 ry flickor (C, D)
6. 50 ry pojkar (C, D)
7. 100 ry flickor (A,B,C)
8. 100 ry pojkar (A,B,C)
9. 4 x 100 medley flickor
15 år och yngre
10. 4 x 100 medley pojkar
15 år och yngre

flickor (D)
pojkar (D)
flickor (A,B,C)
pojkar (A, B, C)
flickor (D)
pojkar (D)
flickor (A,B,C)
pojkar (A,B,C)

flickor (C, D)
pojkar (C, D)
flickor (A,B,C)
pojkar (A,B,C)
flickor (C, D)
pojkar (C, D)
flickor (A,B,C)
pojkar (A,B,C)

Anmälan

Anmälan senast 5 juni och då främst via Octo.
För de simmare som inte har tävlingslicens, anmälan via an-fil som mailas till kansli@tabysim.se.
Laguppställningarna ska lämnas in till tävlingsbyrån senast 60 minuter för respektive pass start.

Strykningar

Strykningar till respektive pass kan göras via mail t.o.m. den 13 juni, kansli@tabysim.se, därefter senast 60
minuter före resp. pass till tävlingsbyrån. Vid sen strykning eller tom bana debiteras en avgift om 150 kr.

Deltagaravgift

50 kr/individuell start samt 70 kr/lag, avgiften faktureras i efterskott.
Faktureringsuppgifter ska verifieras i tävlingsbyrån.

Prisutdelning

Prisutdelning efter gren (i respektive åldersklass):
4, 8, 10, 14, 18, 22, 26, 30 och 35.
Priser från Digital inn. Totalvinnaren i respektive åldersklass vinner specialpriser.

Tävlingsinformation

Publiceras löpande före och under tävlingen på www.tabysim.se
Tävlingsansvarig: Marie Eriksson, marie.eriksson@tabysim.se
Tävlingsledare: Agneta Timbäck, agneta.timback@tabysim.se

Ledarmöte

Lördag 14 juni kl 08.30 Plats: Konferensrum i källaren vid tränarfikat, följ skyltningen.

Klubbflagga

Lämna gärna in er klubbflagga till Tävlingsbyrån så placerar vi den i vårt hopptorn.

Välkomna önskar vi på Täby Sim!

Erbjudanden
för Digital Inn Cup!
Digital inn är en av Sveriges största Apple Premium Resellers och i vår webshop hittar du
utöver Apples hela sortiment även tillbehör, hörlurar och Hi-Fi från marknadens bästa
och hetaste märken.
Vi har som vision att stödja och främja Sveriges kunskapsarbetare och som ett led i detta
finns vårt donationsprogram. Handla i Digital inns webshop så donerar vi 2 % av hela din
ordersumma till den organisation du väljer.
Vi har rabatterat fyra populära produkter för er som får denna inbjudan till den första upplagan av Digital Inn Cup - använd koderna i denna inbjudan för att utnyttja rabatterna
som gäller t.o.m 31 maj!
rabattkod

: digitalp

igitalair

rabattkod: d

roof

1.

2.

rabattkod: digitalmini

Lifeproof

- filma och

1 049 kr

ER
GB Wi-Fi SILV

iPad Air 16 nas utveckling
filma simmar

Nüüd case

fota unde

1 119 kr

r vattnet

-

395 kr
4 145 kr 4

4.
rabattkod: digitalfit

Fitbit Flex svart

- ha koll på din träning
899 kr

www.digitalinn.se

999 kr

Bose Soundlink Mini

- spela musik under träningslägret
1 690 kr

1 890 kr

3.

