
   

  

 

SJÖBO SIMSÄLLSKAP INBJUDER TILL UNGDOMS-GP 2 
Elektrisk tidtagning, tävlingslinor, OS-pallar, avsimningsbassäng mm 

 
 

UGP 2 genomförs 11-12 mars-2017 i vår NYA simhall med 8x25m i full 
bredd 

 
Denna tävling genomförs med direktfinal. Alla simmare seedas in efter tider och när 
varje gren är simmad, så delas resultatlistan upp i åldersklasser. 
 
Personuppgiftslagen 
Klubbar som anmäler simmare är medvetna om PUL och ger därför SSS tillstånd att publicera namn, ålder, klubbtillhörighet m 
m i start-, heat, -resultat- och programlistor, samt på hemsidor tillhörande SSS, deltagande klubbar, Skånes Simförbund, 
Svenska Simförbundet och Simma.nu. 

 
 

Åldersklasser: Flickor och pojkar 17-18 år (00-99) 
   16 år (01) 
   15 år (02) 
   14 år (03) 
   13 år & yngre (04 & yngre) 
 
Tid: Lör pass 1 Fm insim  kl 08.00-08.50 
  Fm start  kl 09.00 
 Lör pass 2 Em insim  kl 14.00–14.50 
  Em start  kl 15.00 
 Sön pass 3 Fm insim  kl 08.00-08.50 
  Fm start  kl 09.00 
 
 
Anmälan: Anmälan via OCTO senast fredagen den 24 februari-2017. 
 
Startavgift:  50 kr per individuell start. 
 Fakturering sker efter tävlingen. 
 
Efteranmälan: Kan göras fram t.o.m. kl. 12.00 onsdagen den 8/2 mot en 

avgift på 100 kr per start. 
 



   
 
Strykningar: Strykningarna ska ske via en strykningsapp som man hämtar 

på http://app.livetiming.se/. Pass 1 kan man stryka fram till 
fredag 10 mars kl. 20.00, övriga pass strykningar senast ½ 
timme efter avslutat pass. 

 Tänk på att efter strykningstiden så låses appen för 
strykningar. 

  
Frågor: kansli.sjoboss@sjobo.nu 
 
Extralopp: Anmäls senast 1 h innan start av respektive pass till 

tävlingsledare. Tävlingsledare avgör om det finns möjlighet 
till extra lopp. Extra lopp genomförs om möjligt mot 
startavgift 100 kr/simmare och lopp. 

 
Priser: Medaljer till de tre bästa simmarna i varje åldersklass och 

gren. 
 
Resultat: I simhallen & via livetiming. 
 
Heat listor: På livetiming senast kl. 21.00 fredag samt 1,5 h efter 

avslutat pass. 
 
 
 

 
GRENORDNING 

 
Lördag pass 1   Lördag pass 2 
 

Gren 1. 100 m frisim herrar     Gren 5. 200 m ryggsim damer 

Gren 2. 800 m frisim damer*  Gren 6. 100 ryggsim herrar 

Gren 3 .200 m fjäril herrar   Gren 7. 200 m frisim damer 

Gren 4. 100 m fjäril damer   Gren 8. 200 m medley herrar 

   Gren 9. 400 m medley damer 

   

    

 
Söndag pass 3    
 
Gren 10. 100 m bröstsim damer   
Gren 11. 200 m bröstsim herrar   
Gren 12. 400 m frisim damer     
Gren 13. 1500 m frisim herrar*  
   
     
   
 

*En simmare får inte delta i både 800 och 1500 m frisim, utan får välja en 
gren 


