
      

 

Alvesta SimSällskap och Östsvenska simförbundet inbjuder till  

Vår-Simiaden distriktsfinal för Kronobergs län, lördagen den 5 maj 2018. 

Tävlingen genomförs med direktfinal. Alla simmare som anmäls kommer att få simma. 

 

Tävlingsplats: Virda Bad & Sportcenter, Alvesta, 25m, 6 banor. Eltidtagning. 

Tävlingsdatum:  Lördag 5 maj. 

Åldersklasser:   Individuellt: 10 år oy, 11 år, 12 år, 13 år  

Lagkapp: 11 år oy, 12 - 13 år  

Mixlagkappen består av 2 flickor och 2 pojkar 

Tider:  Pass 1: Insim 08:00-08:50 Start: 09:00  

Pass 2: Insim 14:00-14:50 Start: 15:00 

Priser:  Individuella lopp: Placering 1-6  

Lagkapper: Placering 1-3 

Anmälan:  Anmälan görs via www.octostatistik.com. Sista anmälningsdag är den 

23 april. Efteranmälan tas emot mot dubbel avgift, senast onsdagen 

den 2 maj 

Anmälningsavgift:  60 kr för individuell start och 70 kr för lagstart 

Strykningar:  Lämnas in senast 1 timme och 15 minuter före start av respektive 

tävlingspass. Görs via appen Grodan sync. Inloggning i separat 

dokument som mailas till respektive klubb. 

Omklädning:  Ta med eget hänglås, ASS ansvarar inte för förlorade saker. 

Klubbfack:  Kommer att finnas utanför sekretariatet. 

Frågor & info:  Kontakta Alvesta SimSällskap: tavling@alvestass.se 

 

 

Kvalificering till regionsfinalerna i Jönköping 9-10 juni går till enligt följande: 

 

12 och 13 års klasser kvalificerar sig vidare till Vår-Simiaden Final enligt 3 heat per gren på 

50m, 100m, 200m samt 2 heat per gren på 400m och i lagkapper (mixlag simmas dock ej vid 

finalerna). Finalerna simmas i 50m bassäng i samband med JDM/DM (50m). Lagkapperna 4x50 

i dessa klasser simmas som 4x100. 
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PASS 1 PASS 2 
1 4x100 m frisim mix 12-13 år 24 4x50 m medley mix 11 år o y 
2 4x50 m frisim mix 11 år o y 25 4x100m medley mix 12-13 år 
3 200 m medley fl 12 år 28 50 m frisim fl 10 år o y 
4 200 m medley po 12 år 29 50 m frisim po 10 år o y 
7 200 m medley fl 13 år 30 100 m frisim fl 11 år 
8 200 m medley po 13 år 31 100 m frisim po 11 år 
5 50 m bröstsim fl 10 år o y 11 100 m frisim fl 12 år 
6 50 m bröstsim po 10 år o y 12 100 m frisim po 12 år 
9 100 m bröstsim fl 11 år 15 100 m frisim fl 13 år 
10 100 m bröstsim po 11 år 16 100 m frisim po 13 år 
39 200 m frisim fl 12 år 34 25 m fjärilsim fl 10 år o y 
40 200 m frisim po 12 år 35 25 m fjärilsim po 10 år o y 
43 400 m frisim fl 13 år 37 50 m fjärilsim fl 11 år 
44 400 m frisim po 13 år 38 50 m fjärilsim po 11 år 
13 100 m medley fl 10 år o y 22 100 m bröstsim fl 12 år 
14 100 m medley po 10 år o y 23 100 m bröstsim po 12 år 
17 100 m medley fl 11 år 26 100 m bröstsim fl 13 år 
18 100 m medley po 11 år 27 100 m bröstsim po 13 år 
47 100 m ryggsim fl 12 år 41 50 m ryggsim fl 10 år o y 
48 100 m ryggsim po 12 år 42 50 m ryggsim po 10 år o y 
51 100 m ryggsim fl 13 år 45 100 m ryggsim fl 11 år 
52 100 m ryggsim po 13 år 46 100 m ryggsim po 11 år 
20 4x50 m medley fl 11 år o y 56 100 m fjärilsim fl 12 år 
21 4x50 m medley po 11 år o y 57 100 m fjärilsim po 12 år 
32 4x50 m medley fl 12-13 år 60 100 m fjärilsim fl 13 år 
33 4x50 m medley po 12-13 år 61 100 m fjärilsim po 13 år 
        49 4x50 m frisim fl 11 år o y 
        50 4x50 m frisim po 11 år o y 
        66 4x50 m frisim fl 12-13 år 
        67 4x50 m frisim po 12-13 år 

 

Obs! Grenordningen är som den är för att den ska stämma med finalerna i Jönköping i samband 

med JDM/DM 

   


