
PM SNAPPHANESIMMET 1-2/10 2011

Vi tackar för alla anmälningar vi har fått. Vi har tagit med alla som har anmält sig.

Åldersklasser: Individuellt Flickor och Pojkar 17 år o äldre
15-16 år
13-14 år
12 år o yngre

Lagkapper Flickor och Pojkar Öppen

Tävlingstider: Lördag +Söndag insim kl 08.30
start kl 10.00

Paus: Det kommer att bli 1 timmes paus på lördagen efter gren 8 och på söndagen
efter gren 26

Startlista: Finns på S 71:s hemsida och på Livetiming, där den uppdateras när vi får in
ändringar.

Strykningslistor: Strykningslistorna skall klubbarna lämna in senast kl. 09.00 varje dag.
För sent inkomna strykningar eller tomma banor kommer att debiteras
med 100 kr.
Det går bra att lämna strykningarna tidigare på e-mail: kansliet@s71.se.

Seedning: Alla grenar går i direktfinal. Alla simmare seedas in varje gren oavsett ålder.
På 50m och 100m distanser kommer att bli ett finalheat för varje åldersklass.

Heatlistor: Två heatlistor per klubb.
Det kommer även att vara försäljning av heatlistor för publiken.

Resultat: Efter varje avslutad gren, delas resultatlistan in i åldersklasser.
Dessa kommer att anslås på fönstret till rekreationsavdelningen.

Efteranmälan: Det går bra att efteranmäla till alla grenar för 100 kr/start.

Ledarmöte: 30 min innan första start på lördagen skall 1 ledare från varje klubb
samlas i Cafeterian.

Omklädning: Kommer att vara i simhallens omklädningsrum. Ta med hänglås till skåpen.
Lämna inga värdesaker kvar omklädningsrummen. För bortkomna saker
ansvaras ej.

Priser: Priser till de 3 bästa i varje åldersklass och gren.

Mat: Lunch kan beställas och serveras i cafeterian på badet. Det serveras är på lördag
Färsbiff med potatis och på söndag Pasta med köttfärssås. Det ingår även sallad,
bröd och måltidsdryck. Beställningen är bindande.
Faktura skickas till klubbarna. Enstaka försäljning av lunch kommer att ske på
tävlingsdagarna. Priset är 65 kr/portion. Beställning senast den 25/9 kl. 12.00.
Skicka ett e-mail till: kansliet@s71.se.
Försäljning av fika kommer att ske under hela tävlingen.

Upplysningar: Ring S71:s kansli mån-tors 10.00-12.00 tel. 0451-824 10.



Telefon: På tävlingsdagen kan ni nå oss på tel. 0708-979793.

VI HOPPAS PÅ BRA OCH SPÄNNANDE TÄVLINGAR

SIMMARHÄLSNINGAR

S 71


