Jönköpings Simsällskap
Ö PM Õ
Välkomna till SUM-SIM region
i Jönköping 8-9 november!
Tävlingsbyrån

Finns i tävlingssekretariatet.

Ledarmöte

kl 07:50, samling vid sviktarna i hoppbassängen.

Mat & logi

Förändringar i mat och logibeställningen skall meddelas
senast 2/11 kl. 24.00.
Ni som ska bo på Prolympia kontaktar tavling@jonkopingss.se
för att bestämma hur ni kommer in på skolan.
Ansvarig ledare MÅSTE bo tillsammans med de aktiva på skolan.
Ni som bor på Scandic måste skicka in namnlistor senast 2/11 kl 24.00.
All mat och logi faktureras i efterhand.

Anmälningsavgifter

Alla anmälningsavgifter faktureras i efterhand.

Starttider för
tävlingspassen

Lördag 8/11
Söndag 9/11

09.00 och 16.00
09.00 och 16.00

Publik

Fri entré gäller för samtliga tävlingspass. Ingång genom kassan.

Insimning

Lördag
Lördag
Söndag
Söndag

Avsimning

Avsimning kan ske i Hoppbassängen (2 banor-)

Avanmälningar

Senast 30 minuter efter varje tävlingspass skall avanmälningar inför nästa
tävlingspass lämnas i Tävlingssekretariatet inne i simhallen.
Till lördagens första pass ska strykningar lämnas senast kl. 07.50 på
ledarmötet.
Avanmälan går att skicka på mail fram till fredag 8/11 kl.12:00 till adress
tavling@jonkopingss.se .

Lagsim

Laguppställningarna skall inlämnas i tävlingsbyrån senast en timme före
tävlingspassets början förutom inför lördagens första pass där lagblanketterna
lämnas på ledarmötet. Angiven startordning får ej ändras.

07.30 - 08.45
14.30 - 15.45
07.30 - 08.45
14.30 - 15.45

”
”
”
”

Jönköpings Simsällskap
Heatlistor

Heatlistor anslås vid handikapphissen bakom startplatsen samt finns för
avhämtning i klubbfacken utanför kopieringsrummet.

Resultat

Resultat kommer att anslås löpande vid handikapphissen bakom startplatsen.

Prisutdelning:

Medaljer utdelas i samtliga grenar och åldersklasser till platserna 1-3, till 4-6
placering delas plaketter ut. Prisutdelning sker efter var fjärde gren. Inmarsch
till prisutdelningarna sker med samling vid vändningssidan på fönstersidan av
bassängen.

Mat:

Frukost serveras på respektive inkvarteringsställe. Lunch och middag serveras
på Prolympia, karta finns i klubbfacken.

Tider

Frukost
Fredag middag
Lördag lunch
Lördag middag
Söndag lunch

Upplysningar:

Kim Grimberg, tel. 0702-100034

06.45-07.30
19.00-20.00
11.30-14.00
19.00-20.45
11.30-14.00

