Cup

Inbjudan till blueseventy Cup 2017,
2 april i Motala
Välkommen till en fartfylld tävling med försök och final i Motala,
Östergötlands sjöstad där vi även sparkar liv i en gammal tradition,
Willy Böcks vandringspris.
Willy Böcks vandringspris, 10x50m frisim mixed
1942...

instiftade konsertmästare Willy Böck, Uppsala ett vandringspris i 10-mannasimning mellan Motala stad och Motala socken. Tävlingen skulle hållas en gång varje år i april månad.

1946...

simmade man tävlingen för sista gången när socken vann sin tredje skalp på rekordtid inför fulla
läktare i Motala Verkstads simhall.

2017...

Söndagen den 2 april sparkar vi liv i tävlingen igen, 10x50m ingår i årets Blueseventy Cup.
För mer info om tävlingen: tavling@motalass.se eller Livetiming

Tider:

Söndag 2 april				
Pass 1:
Insim 08:00/ Tävling 09:15		

Pass 2:

Insim 14:30 / Tävling 15:45

Plats: 		

Motala Sport & Simhall, 6 x 25 meter

Arrangör:				

Anmälan:

Motala Simsällskap				

Klasser:
A: 15 åoä

B: 13-14år

Via Octostatistik senast 20 mars

C: 11-12år

D: 10åoy

Anmälningsavgift:

60 kr/individuell start, 80kr/lagstart och 120 kr för Will Böcks vandringspris 10x50.
Betalning sker i efterskott mot faktura.

Startlista:

Startlistor publiceras på vår hemsida www.motalass.se och på Livetiming.

Efteranmälan:

I mån av plats, mot dubbel startavgift. Ska göras senast lördagen den 1 april kl. 12.00
till: tavling@motalass.se

Strykningar

Strykningar pass 1 ska vara inskickade till tavling@motalass.se senast lördag
den 1 april klockan 18.00. Strykningar till pass 2 lämnas till sekretariatet
innan föregående pass avslutats.

Heatbegränsning:

Vid mycket stort antal starter förbehåller sig MSS rätten att begränsa antalet heat, samt fördela
klasserna vid begränsningar.

Priser:

Deltagarpriser till alla i klass D. Nyttopriser till de tre bästa i åldersklasserna ABC per gren.
Willy Böcks vandringspris till vinnarna i 10x50.

Mat:

Lunch 90:Vid beställning av mat ange följande:
•
Antal lunch söndag
Önskemål om specialkost, ange simmarens namn och mat/produkter som ska undvikas.
Matbeställningar skickas till tavling@motalass.se. Bindande from 170322.
För mer information om tävlingen: tavling@motalass.se eller Livetiming

