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PM 

 

TYR SWIM 

 

Jönköpings Simsällskap hälsar er välkomna till TYR SWIM! 

 
Tävlingen simmas med försök i Rosenlundsbadets sportbassäng (50m) 

 med blandade åldersklasser och SM-seedning. 
 

Finalerna simmas i sportbassängen (50m) med rena åldersklasser och 

seedning utefter försökstävlingarnas resultat 

 (2oom me avgörs i direktfinal på fm). 

 

 

 

Tävlingsbyrån finns i tävlingssekretariatet. 
 

Mat & logi Lunch serveras på KFUM till en kostnad av 75:-/pp.  
Lunch serveras från kl. 12:00 – 14:30.  
Beställning av lunch skickas till thomas.salenius@jss.f.se 

 med uppgifter om eventuell specialkost senast 5 mars. 
 Bokning av boende ska ske senast den 5 mars. Kostnad för 

boende inkl frukost på Prolympia (skolförläggning) 120:-/pp. 

 

Startavgift Startavgifterna faktureras enligt startlistan tillsammans med 
eventuella boende- och matkostnader i efterhand.  
 

Starttider för Försök: 09:00  
tävlingspassen Final: 16:00 
 

Publik Fri entré. Ingång genom kassan. 
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Insimning Sportbassängen: 08:00 – 08:50 
 Sportbassängen: 15:00 – 15:50 
 

Avsimning Avsimning kan ske i hoppbassängen på 2 banor. 
 

Avanmälningar Avanmälningar till lördagens tävling ska lämnas senast kl 08:00  
lördagen 10 mars till tävlingssekretariatet i simhallen. 

 Avanmälningar till eftermiddagspasset skall ske senast 30 minuter 
efter avslutad försöksgren.  

 

Heatlistor Heatlistor anslås. Heatlistor finns även för avhämtning vid 
kopieringsrummet, som är beläget ovanför handikapphissen. 

 

Resultat Resultaten anslås. Resultaten skickas via mail efter tävlingen till 
respektive förening. 

 

Prisutdelning Medaljer till placering 1-3 i samtliga åldersklasser och nyttopriser 
delas ut i åldersklasser 13-14 och 15 och äldre.  
Prisutdelningen sker efter var tredje gren på eftermiddagen. 

 

Upplysningar Jönköpings simkansli står gärna till tjänst och svarar på eventuella 
frågor på telefon 036-17 27 60 (vardagar 10:00 – 12:00). Kansliet 
kan också nås via mail: thomas.salenius@jss.f.se 

 
TYR-Shop Under tävlingarna kommer vi att ha försäljning av TYR-produkter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


