
 HÖSTSIMIADEN 
2016-11-26 

PM 
Tävlingsplats:   26 november, Sundahallen Stenungsund, 25m, 8 banor, eltidtagning.                                                                                                                                               
  

Vi är tacksamma om besökare och tävlande uppehåller sig i uppehållsrummet, 
cafét/försäljningen så mycket som möjligt mellan loppen  
 

Funktionärer:  Deltagande föreningar skall ställa upp med funktionärer per simpass     
enligt följande: 0-19 starter = 0 funktionärer, 20-99 starter = 1  
funktionär samt 100 starter eller mer = 2 funktionärer.  
Meddela namnuppgifter senast 18/11 till: funktionar@s77.se  
 
Funktionärssamling 45 minuter innan passen startar i rummet innanför 
uppehållsrummet. Vi bjuder på lunch om samma person står båda passen. 

 

Parkering:   Parkeringen är gratis. 

Omklädning:  Vi är tacksamma om ni kunde tala om för simmarna att det är bra om de delar 
skåp. Tag med hänglås.  

 
Tränar/Ledar-möte En tränare/ledare från varje förening skall samlas i lokalen innanför 

uppehållsrummet  kl. 08.00 på  lördag.. 
 

Ankomst:  Ni hittar all information om tävlingen samt heatlistor vid fika försäljningen i 
uppehållsrummet. 

Invigning:  Inmarsch kommer vi att ha innan första passet. Två representanter från varje 
förening skall samlas i korridoren senast 15 min innan start. 

 
Tävlingstider:   Lördag den 26 november. Pass 1 kl 09.00 

Lördag den 26 november. Pass 2 startar två timmar efter pass ett är avslutat.  
    
  
Insim:   Lördag den 26 november. Pass 1 kl 08.00 – 08.45 
   Lördag den 26 november. Pass 2 startar en timma efter pass ett är avslutat. 
 
Avsimning  Avsimning sker i lilla bassängen. 
 
Prisutdelning:  Sker enligt grenordningen i inbjudan. Obs, se till att alla pristagare är på plats i 

god tid till prisutdelning, medaljer delas ut till placering 1-3.  



 
 
 
Heatbegränsning: VSSF och medarrangören per tävlingsplats förbehåller sig rätten att begränsa 

antalet heat om inte omfördelningen av anmälda starter har fungerat. 
 
 
Strykningar:  Strykningar till Pass 1 skall göras till tavling@s77.se senast fredag den 25 

november kl 18.00. 
 Därefter skall strykningar göras innan tävlingspass ett är avslutad till 

sekretariatet i simhallen.  
OBS! Sen strykning och tom bana debiteras med 100 kr/start. 

 
Efteranmälningar: I mån av plats fram t.o.m 23/11 mot dubbel startavgift. Anmälan via mail till 

tavling@s77.se   
 
Lagkapper:  Laguppställningar skall lämnas till sekretariatet i simhallen senast en timme före 

första start i respektive pass. 
 

Försäljning:  Vi kommer att ha försäljning av fika, lotterier med mera i Pingishallen, som 
ligger vid stora idrottshallen (se bifogad kartan) 

Heatlistor:  Läggs i klubbfacken vid försäljningen i uppehållsrummet. Kommer även att 
finnas till försäljning. 

Resultat:  Hittar ni vid försäljningen i uppehållsrummet och utanför omklädningsrumet  

Livetiming:  Tävlingen går att följa på www.livetiming.se/live.php?cid=2921. Det kommer 
även att finnas storbildstv med livetider i uppehållsrummet. 

Upplysningar:  tavling@s77.se 

 

VÄLKOMNA 

S77 Stenungsund 


