
S77 Stenungsund 
 inbjuder till 

Ungdoms Grand Prix 1  
den 21-22 oktober 2017 

Tävlingen simmas i Sundahallen, 25m-bassäng, 8 banor. 

Anmälan: Anmälan görs endast via OCTO på www.octostatistik.com ,  
Anmälan skall vara S77 tillhanda senast onsdag 5 oktober kl.24.00 
 

Avanmälan:  Till pass 1: Skall ske senast fredagen den 20/10 kl. 12.00 till tavling@s77.se                        
   Därefter innan föregående pass slut till tävlingssekretariatet. Strykningar som görs senare   
   samt tomma banor beläggs med en straffavgift på 100kr.  

Efteranmälan:  I mån av plats fram t.o.m 19/10 mot dubbel startavgift. Anmälan sker via mail till:    
   tavling@s77.se som sedan fakturerar dessa avgifter efter genomförd tävling. 

Funktionärer:  Vi tar tacksamt emot funktionärs hjälp. Anmälan till funktionar@s77.se 

  

  

Grenordning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* = en simmare får ej delta i både 800 och 1500 frisim utan får välja gren. 
 

(På distanserna 400, 800 och 1500 frisim kan ev. två simmare per bana tävla, för att hålla nere 
längden på passen.) 

 

Heatbegränsning: Alla deltagare har rätt att delta utan heatbegränsningar. 

Livetiming:  http://livetiming.se/index.php?cid=3470 

Omklädningsrum:  Det är bra om simmare delar skåp. Ta med hänglås. 

PM:   Skickas till alla föreningar samt publiceras på livetiming. 

Startavgift:  70 kr / start. Startavgiften faktureras efter tävlingens genomförande enligt första    
   startlistans publicering och skall vara oss tillhanda enligt fakturans förfallodatum på BG.  
   Vid avanmälning återbetalas ej denna startavgift. 

 Dag 1     Dag 2   

 Pass 1 Lör.   Pass 3 Sön. 
         
1 200 m frisim flickor  14 200 m frisim pojkar 
2 100 m fjärilsim pojkar  15 100 m fjärilsim flickor 
3 100 m bröstsim flickor  16 100 m bröstsim pojkar 
4 200 m bröstsim pojkar  17 200 m bröstsim flickor 
5 400 m medley flickor  18 400 m medley pojkar 
6 1500 m frisim pojkar*  19 1500 m frisim flickor* 
7 800 m frisim pojkar*  20 800 m frisim flickor* 
      

 
 

 Pass 2 Lör.    Pass 4 Sön. 
         
8 200 m fjärilsim flickor  21 200 m fjärilsim pojkar 
9 200 m medley pojkar  22 200 m medley flickor 
10 400 m frisim flickor  23 400 m frisim pojkar 
11 100 m ryggsim pojkar  24 100 m ryggsim flickor 
12 200 m ryggsim flickor  25 200 m ryggsim pojkar 
13 100 m frisim pojkar  26 100 m frisim flickor 



Tider:   
   

 

   

OBS! Tiderna är preliminära och kan justeras i PM som kommer med startlistan. 
 

Tävlingsklasser: A 16-17 år          
   B 15 år           
   C 14 år           
   D 13 år           
   E 12 år (OBS, låst) 

 

Upplysningar:  tavling@s77.se                       

 

Föreningar per tävlingsort: 

VSSF tävlingskommitté tillsammans med UGP arrangörerna aktuell tävlingshelg, kommer att granska antal 
anmälda starter till varje tävlingsort med start den 6 oktober. Vid ojämn fördelning av anmälda starter, 
sker följande innan startlistornas publicering. 

 

• VSSF omfördelar (vid behov) någon anmäld förening mellan tävlingsorterna. 
• VSSF tar hänsyn till tidschemat/pass, antal deltagare samt geografi (tävlingsort-anmäld förening). 
• Därefter publicerar arrangörsföreningarna den officiella startlistan. 

    

 

 

 

Pass Insim Start 
1 08.00-08.50 09.00 
2 14.00-14.50 15.00 
3 08.00-08.50 09.00 
4 14.00-14.50 15.00 


