
TÄVLINGS PM 
MAXI Cup (25 m) 2011 

 
 

                 Ljungby Simsällskap hälsar er välkomna till 
                   Ljungby och MAXI CUP den 8 oktober, 2011. 

 
Hej, 
 
Med anledning av att vi fått in ett mindra antal anmälningar till vår tävling MAXI Cup denna gång har 
tävlingskommittén beslutat att ändå genomföra tävlingen men med följande justeringar. 
 
• Tävlingen genomförs i ett längre pass med en 30 minuters paus efter gren 12. (Se TÄVLINGDTIDER) 
• Lagkapperna simmas innan pausen. 
• Inget insim efter pausen. 
• Ingen lunch serveras till simmare och ledare. Medtag ordentlig matsäck att inta i pausen 
• Vi använder inga plattor utan använder backup knappar (manuell tidtagning) 

 
Vi hoppas på en trevlig tävling trots lite mindre format! 
 
Hjärtligt välkomna till Ljungby och MAXI Cup! 
 
 
DATUM                         Lördagen den 8 oktober , 2011 

 
PLATS                           Sunnerbobadet i Ljungby (25 m, 5 banor) 

 
TÄVLINGSTIDER  

 
 
 
Lördag  pass 1 
(Gren 1-12) 
 

Insimning 
 

08.30-09.30 

Tävlingsstart 
 

  09:30 

Slut ca 
 

11:30 
 

  PAUS 30 MINUTER  
     
 Lördag  pass 2  

(Gren 13-26) 
 

Ingen insimning   12:00 14:00 

  
EFTERANMÄLAN                   Är tillåten fram t.o.m. fredagen den 7 oktober kl. 12.00. Efteranmälan skickas 

till Bertil Andersson på email ba.lby@telia.com 
Efteranmälda simmare seedas in efter anmälningstid i grenen. 
 

HEATLISTOR             Heatlistor finns i klubbfacken i tävlingsbyrån före start. 



 
AVANMÄLAN  Strykningar för samtliga grenar önskar vi att ni lämnar tävlingssekretariatet 

senast 08.30.  
 

  
TEKNISKT MÖTE  Kommer att hållas lördagen den 8/10 kl. 09.00 i klubbrummet. 

 
  
MAT I inbjudan erbjöds klubbarna att beställa mat. 

Då vi endast kommer att ha en kort paus (ca 30 minuter) erbjuder vi ingen 
lunch till simmarna utan ber er att se till att era simmare har en rejälare 
matsäck som de kan äta under pausen. 
 

OMKLÄDNING Sker i badavdelningens omklädningsrum i Sunnerbohallen. 
Medtag hänglås till skåpen! 
 

  
PRISUTDELNING Samling för inmarsch till prisutdelning sker i korridoren vid damernas 

omklädningsrum. 
Vi ber er tränare att se till att simmarna är på plats inför prisutdelningarna. 

  
AVSIMNING Sker i äventyrsdelens hoppbassäng. 

 
ÄVENTYRSBADET 
 
 
FÖRSÄLJNING 

I äventyrsdelens hoppbassäng sker endast avbad. Inget hopp från 
trampolinerna. Inga andra bassänger får användas under tävlingen.  
 
Under tävlingen har Ljungby SS försäljning av kaffe, smörgåsar, bullar, frukt, 
mm. 
 

FRÅGOR / INFO       Bertil Andersson 0372-804 49 eller mobil 0706-780 449. 
 

TÄVLINGSTELEFON  Bertil Andersson 0706-780 449 från klockan 07:30 på tävlingsdagen. 
 
 

LJUNGBY SIMSÄLLSKAP ÖNSKAR ER 
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL LJUNGBY! 


