
 

 Värnamo Simsällskap och  

 

hälsar välkommen till  

Vidösternsimmet sprint  
1-2 februari 2020 

 

 

Tävlingen har samlat 130 simmare från 8 föreningar. Inga startbegränsningar har gjorts.  
 
Lås till skåpen I Värnamo Simhall krävs numera speciella band för att kunna låsa skåpen i 

omklädningsrummen. Banden lämnas ut och åter i tävlingsbyrån.  
OBS! För ej återlämnade band debiteras 100 kr/st. 

 
Tävlingsbyrån Finns inne i entrén till simhallen kl 07.30-08.00. 
 
Tävlingssekretariat Telefon under tävlingsdagen 0705-69 96 16. 
 
Tider Lördag 1  februari 

Pass 1 Insim 08.00 – 08.50 Tävlingsstart 09.00 
Pass 2 Insim 14.00 – 14.50 Tävlingsstart 15.00 
Söndag 2 februari 
Pass 3 Insim 08.00 – 08.50 Tävlingsstart 09.00

Tekniskt möte Samtliga föreningar kallas med en representant till tekniskt möte kl. 08.10 
 
Priser Medaljer delas ut till de tre främsta i varje gren och åldersklass. Heatpriser i försöken på 50-

metersdistanserna. 
 
Finaler – inmarsch Inmarsch till musik för samtliga finaler under pass tre. Samling vid call room ”delfinen” vid 

undervisningsbassängen under hela tävlingen.  
 
Mat Mat serveras på Best Western Hotell för de som beställt mellan 11:30 och 13:30. Pris 85:-. . 
 
 
Startavgifter Startavgifterna samt kostnad för mat och logi faktureras efter tävlingen. 
 
Publik Fri entré. Publikentré till vänster om huvudentrén. 
 
Avsimning Avsimning kan ske i undervisningsbassängen. OBS! Ingen lek. Tränarna ansvarar för sina 

simmare. 
 
Efteranmälningar Fram till fredag 31 januari kl. 17.00 tar vi emot efteranmälningar mot dubbel startavgift. 
 
Avanmälningar Avanmälningar till tävlingen ska lämnas senast en timme innan respektive tävlingspass start, 

använd http://app.livetiming.se för digital avanmälan, namn och lösen kommer i separat 

mail. Lagkappslagen ordnas även de i appen! 
 
Heatlistor Heatlistor anslås i anslutning till läktaren samt vid undervisningsbassängen. Heatlistor till 

klubbarna finns i tävlingssekretariatet. 
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LiveTiming Det är möjligt att följa tävlingen via LiveTiming.se, http://www.livetiming.se/live.php?cid=5172  
 
Resultat Resultaten anslås i anslutning till läktaren samt vid undervisningsbassängen. Resultaten 

publiceras efter tävlingen på LiveTiming 
 
Ledarfika Ledarfika serveras vid träffpunkten till samtliga tränare. 
 
Upplysningar Frågor angående tävlingen e-postas direkt till tävlingskommittén tavling@varnamoss.se 

eller till Christer Ringblom 0705-699616 
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