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Lördagen den 7 oktober 2017 
 

 

 



 
Plats: Värnamo simhall 
 
Bassäng: 25 m x 5 banor, Eltidtagning 
 
Tider: Lördag 7 oktober 2017 

Tävlingen avgörs i ett lite längre pass med en paus inlagd. 
Insim 09.00-09.50 
Tävlingsstart 10.00 till ca 15.00 

 
Anmälan: Skall vara oss tillhanda senast måndag den 25 september. 

Anmäl via OctoStatistik, www.octostatistik.com 
 
Startavgift: 50 kr per start, gäller även lag. 

 
Efteranmälan: I mån av plats kan efteranmälan göras via OctoStatistik senast 22:00 den 

6 oktober. Vid efteranmälning gäller dubbel avgift. 
 
Avanmälan: Avanmälningar lämnas skriftligen till sekretariatet senast 60 min före 

första passets start. 
 
Priser: Medaljer delas ut till de tre främsta i varje gren och åldersklass. 

Utlottning av presentkort från Burger King Värnamo bland alla tävlande. 
 
Startlista: Kommer att finnas på www.varnamoss.se cirka 10 dagar innan tävlingen. 
 
Resultat: Läggs ut på http://www.livetiming.se 
 
Mat: Ingen lunchpaus med mat. Medtag egen mat. 
 
Åldersklasser: Flickor & Pojkar  A    13 år 

Flickor & Pojkar  B    12 år 
Flickor & Pojkar  C    11 år 
Flickor & Pojkar  D    10 år och yngre 
 

Grenar: 50 frisim, 50 bröstsim, 50 ryggsim, 50 fjärilsim (25 fjärilsim i yngsta 
klassen), 100 medley och 100 frisim samt lagkapper över 4x50 frisim. 

 
Begränsningar: Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet startande så att tävlingen 

kan genomföras på 4-5 timmar. Begränsningar kommer i första hand att 
göras på 100 meters-distanserna. 

http://www.varnamoss.se/inbjudningstaevlingar/vaernamo-simhall
http://www.octostatistik.com/
http://www.varnamoss.se/


Grenordning: 
1. 100 medley, flickor DCBA 
2. 100 medley, pojkar DCBA 
3. 50 bröstsim, flickor DCBA 
4. 50 bröstsim, pojkar DCBA 
5. 50 frisim, flickor DCBA 
6. 50 frisim, pojkar DCBA 
 
   PAUS (ca 30 min) 
 
7. 25 fjärilsim, flickor D 
8. 25 fjärilsim, pojkar D 
9. 50 fjärilsim, flickor CBA 
10. 50 fjärilsim, pojkar CBA 
11. 50 ryggsim, flickor DCBA 
12. 50 ryggsim, pojkar DCBA 
13. 100 frisim, flickor DCBA 
14. 100 frisim, pojkar DCBA 

 15. 4x50 frisim, flickor 11 år oy 
 16. 4x50 frisim, flickor 12-13 år 
 17 4x50 frisim, pojkar 11 år oy 
 18. 4x50 frisim, pojkar 12-13 år 
 
 
 Tävlingen avgörs i direktfinal med blandade ålderklasser som sedan 

delas upp i resultatlistan. De fem bästa i varje åldersklass simmar 
direktfinalen tillsammans. 

 
Värnamo simsällskap tar under tävlingen foton för att lägga ut på klubbens hemsida på 
Internet. Om du inte vill bli publicerad på hemsidan, så uppmanar vi dig att tävlingsdagen 
anmäla detta till sekretariatet. Genom att du anmäler dig till tävlingen så ger du ditt 
samtycke till publiceringen om du inte särskilt meddelar annat. 
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