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Vårsimiaden Final avgörs under en dag med direktfinaler: 

• Valhallabadet (8 banor), Göteborg 

• Åldersklass 13 - 12 år, 3 heat + 6 reserver/gren. 

• Lagkapper, 2 heat + 6 reserver/gren. 
 
Ansvar Valhallabadet och VSSF ansvarar inte för förlorade saker. 

 
Anmälan Ingen anmälan – Deltagarna/lagen blir kallade via denna kallelse/PM efter 

Vårsimiadens försökstävlingar i Kungsbacka, Stenungsund & Falköping. 
 
Avanmälan Avanmälan inklusive reserver skall meddelas via Tränarappen.   
 Sista avanmälan inför tävlingsstart skall vara VSSF tillhanda senast  
 den 10 maj kl. 18.00. Vid för sen avanmälan liksom vid tomma  

 banor utgår en avgift på 100:- oavsett orsak. Därefter seedas startlistan. 
 

Avsimning Sker på anvisade banor i 50 m bassängen. 
 
Entré Entré för publik sker via ABC-gången ovanför läktaren. Entré för aktiva, ledare och 

funktionärer sker via omklädningsrummen i anslutning till 50 m bassängen.  

 
Efteranmälan Ingen efteranmälan är möjlig. 
 
Extralopp Inga extralopp anordnas. 
 
Funktionärer Antal funktionärer per förening fastställs när startlistan är klar, enligt följande: 

Procentuell fördelning beräknad på uttagna Vårsimiaden Final starter (= funktionärspass). 

Därefter dividerat av antal tävlingspass = funktionärer per pass. 
 

 Meddela namnuppgifter omgående, dock senast 8 maj, till funktionar@vssf.nu  
 

 Karin Rahm meddelar därefter varje funktionärsansvarig person inom respektive 
förening en preliminär funktionärsbesättning per simpass, efter den 8/5. 

 

 För information: Tävlingsstart kl. 10.00 – Beräknad sluttid ca kl. 15.00. 
  

Funktionärer erhåller ett p-kort samt blir servade med fika under pauserna. 

  P-kortet hämtas i Valhallabadets fontänrum (mellan 25/50an). Parkering sker 
bakom Valhalla IP, på den stora grusparkeringen. 

 
Funktionärsträff Sker 45 minuter innan tävlingens start, d.v.s. kl. 09.15. 
 
Grenordning Se sidan tre (3). 
 

Heatlistor Läggs i klubbfacken vid sekretariatet samt anslås i 25:an. 
 
Hängande start Hängande start används. Simmare i föregående heat hänger kvar på linorna tills 

nästa heat startat. Gäller ej vid ryggsim, lagkapper och mellan grenar. 
 
Insimning Se tider eller sidan tre (3).  
 Obs, under tävlingen går det även att simma in i 50m bassängen. 

 
Invigning Deltagande föreningar uppmanas att ha en (1) deltagare på plats mellan 25/50an 

för klubbinmarsch kl. 09.45 
 

Klubbfack  Varje deltagande klubb har ett fack vid sekretariatet. Där läggs heatlistor och 
annan information under tävlingen. 

 
Kontakt tk@vssf.nu  
 
Kost  Mat erbjudes inte. Cafeteria finns i anläggningen med lättare mat. 
 
Kvarglömda Kvarglömda saker runt 25an samlas ihop och finns i trappan till solaltanen i  
saker anslutning till hopptornen. 
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Lagkappslag Laguppställningar skall lämnas till sekretariatet senast 60 minuter före första 
  grenens start. Använd gärna Tränarappen alt. särskild blankett. OBS! ID-nummer 
  från startlista måste anges för samtliga lagmedlemmar som har individuell start.  
 Saknas ID-nummer ange deltagarens licensnummer. 
 

 Obs! Lagen kan bestå av: 3 fl./1 po. alt. 3 po./1 fl. alt. 2 fl./2 po.  
 

Laguppställningar som lämnas senare eller saknar ID/licensnummer 
beläggs med en straffavgift av 100:-  

 
Livetiming Länk: http://www.livetiming.se/index.php?cid=4526   
 
Läktare Övre delen för publik.  -  Nedre delen för aktiva ledare och tränare. 
 
Omklädning Sker enligt anvisning från badet i omklädningsrummen vid 50 m bassängen. 

  Medtag en 10-krona till skåpen (dela gärna). Varken badet eller tävlingsarrangören  

 ansvarar för förlorade ägodelar. 
 
Parkering På P-plats utanför badet samt i de P-hus som finns inom gångavstånd. De som  
 ställer upp som funktionärer erhåller p-tillstånd till Valhalla IP:s grusplan. 
 
Priser  Medaljer delas ut till de tre (3) främsta i varje individuell gren samt till deltagarna i 

de tre (3) främsta lagen. 

 
Prisutdelning Sker i block efter varje simsätt, se grenordningen på sidan tre (3). 
 
Reserver Uppdateras löpande på Livetiming. Stryk reserver som inte skall deltaga. 
 
Resultat Publiceras på Livetiming. 

 
Seedning Tävlingen simmas i direktfinaler. 
 
Startavgifter Ingen startavgift - Finalen är gratis! 

 
Startlista Publiceras på Livetiming vecka 19. 
 

Tekniskt möte Lördagen den 11/5 kl. 09.00 i Valhallabadets fontänrum, mellan 25/50an. 
 
Tränarappen Föreningarnas inloggningsuppgifter till appen delges efter startlistans publicering. 
 
Tävlingstider Insim 08.30 – 09.45 Start 10.00 prel. slut 15.00 
 
Övrigt Under tävlingen skall poolområdet vara fritt från andra än de som skall simma.  

  Deltagare och ledare hänvisas till sina läktarplatser eller till 50 m bassängen. 
 
 
 
 
 

 

Hjärtligt välkomna till 

Vårsimiaden Final 
11 maj 2019 
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VÅRSIMIADEN FINAL, 11 Maj 2019 - GÖTEBORG 
 
 

GRENAR 
 
12 år 100 Frisim 100 Rygg 100 Bröst 50 Fjäril 100 Medley 
 200 Frisim 
 
13 år 100 Frisim 100 Rygg 100 Bröst 50 Fjäril 200 Medley 
 400 Frisim 
 
Lagkapper Mixed 13 år och yngre 4x50 Frisim 4x50 Medley Mixed = Minst en Fl. eller Po. i laget 

 

 
 

GRENORDNING - GÖTEBORG  
 
Pass 1 – lördag, 11/5 
Insim: 08.30-09.45  Start: 10.00 

 
1. 200 m medley Flickor 13  
2. 200 m medley Pojkar 13 
3. 200 m frisim Flickor 12 
4. 200 m frisim Pojkar 12  
 Prisutdelning gren 1-4 plus paus  

7. 100 m ryggsim Flickor 13, 12 

8. 100 m ryggsim Pojkar 13, 12 
 Prisutdelning gren 7-8 plus paus  

11. 100 m bröstsim Flickor 13, 12 
12. 100 m bröstsim Pojkar 13, 12 
 Prisutdelning gren 11-12 plus paus  

28. 4x50 m medley Mixed* 13 o.y. 
 Prisutdelning gren 28  

 Paus: 30 minuter 

15. 400 m frisim Flickor 13 

16. 400 m frisim Pojkar 13 
17. 100 m medley Flickor 12 
18. 100 m medley Pojkar 12 
 Prisutdelning gren 15-18 plus paus 

21. 100 m frisim Flickor 13, 12 
22. 100 m frisim Pojkar 13, 12 
 Prisutdelning gren 21-22 plus paus 

25. 50 m fjärilsim Flickor 13, 12 

26. 50 m fjärilsim Pojkar 13, 12 

 Prisutdelning gren 25-26 plus paus 

14. 4x50 m frisim Mixed* 13 o.y. 
 Prisutdelning gren 14  

 
 * = Minst en Fl. eller Po. i laget 
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