
  

 

  

 

 
  

PM TYR OPEN 2020 
  
Tävlingen äger rum den 31 oktober – 1 november 2020.  
 
Tävlingen genomförs över 4 pass, damer och herrar i samma pass. 
 
Den pågående covid-19 pandemin ställer stora krav på tävlingen, men vi har gjort en 
riskanalys och beslutat att genomföra tävlingen på följande sätt. 
 
 
Åldersklasser: Damer och herrar 16 år och äldre 

  Flickor och pojkar 14-15 år  
   12-13 år  
     
Tid:  
 Lördag pass 1.  Fm. insim kl.07.30-08.50. Start kl.09.00 
    
 Lördag pass 2.  Em. insim kl.14.00-14.50. Start kl.15.00 
    
 Söndag pass 3.  Fm. insim kl.07.30-08.50. Start kl.09.00
  
 Söndag pass 4.   Em. insim kl.14.00-14.50. Start kl.15.00 
 
Insimstider: Lördag förmiddag: 07.30-08.10 Lördag eftermiddag: 13.30-14.10 

          08.10-08.50              14.10-14.50 
Söndag förmiddag:07.30-08.10 Söndag eftermiddag:13.30-14.10 
          08.10-08.50              14.10-14.50 
Se klubbfördelningen nedan. 
 

Grenar: Se grenordning www.livetiming.se 
 
Efteranmälan: Ingen efteranmälan är möjlig. 
 
Frågor:  Ystads SS tel. 0411-727 10 kl. 09.00-13.00 måndag-tisdag-torsdag. 
 Eller via e-mail  roland.olsson@ystadsim.se 

  
Tävlingsledare: 
 Stefan Persson, bitr. tävlingsledare Helen Larsson 
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Heat- och resultatlistor: Distribueras endast digitalt på Livetiming.se  
 
Avanmälning:  
 Avanmälning ska göras i Wingrodan Sync, för pass 1 senast fredag kl. 19.00. 

övriga pass 30 minuter efter avslutat pass. Avanmälda starter kommer inte att 
debiteras för att säkerställa att den som är sjuk blir avanmäld. DNS debiteras 
med ordinarie startavgift. 

   
Prisutdelning: 
 Ingen prisutdelning kommer att hållas. Priser lämnas till tränare för respektive 

klubb för utlämning på hemmaplan.  
 
Ledarmöte:  45 min före varje pass för att säkerställa att alla är medvetna om vad som 

gäller under tävlingen.   
 
Tränarfika:   Kaffe & fika serveras till tränare och funktionärer. Övrig fika går att köpa på 

badet 
 
Observera:   Hängande starter kommer inte att tillämpas.  
  Ryggsimsplattformar finns tillgängliga.  
 
Ledare: Anmäl ansvarig ledare för de olika passen till roland.olsson@ystadsim.se 
 Samtliga ledare tilldelas en ackreditering och 1 ledare per 8 deltagare tillåts 
 Anmälan senast den 28 oktober. Ingen ackreditering = ingen tillgång till 

tävlingsarenan 
 
Armband. Armband för inpassagen lämnas ut till ansvarig ledare som bör vara på plats 
 i god tid. Utlämning i receptionen. Uthämtning lördag inlämning söndag. 
 
Funktionärer: 
 Vi tar gärna emot funktionärer från gästande klubbar, detta dock i begränsad 

omfattning.  
 Max 2 funktionärer/klubb och pass. 
 Anmäl intresse till roland.olsson@ystadsim.se 
 
Webb-tv: Vi kommer att sända tävlingen via vår webb-tv kanal, den hittar ni på 

www.ystadsim.com 
 
Publik: Ingen publik får närvara, hänvisar till webb-tv. 
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Förändringar av Pass 1 samt insim/avsim och start. 
 

• Förändringar kommer att ske i pass 1, håll utkik på Livetiming. Vi har 
fortfarande inte fått in strykningar från de klubbar som berörs. 
 
• Insimstiden för pass 1 & 3 förlängs och startar 07.30. Insimstiden för pass 2 & 
4 förlängs och startar 13.30. Klubbarna har följande tider att hålla sig till. 
 

• Insimspass 1, 07.30-08.10: TS, ÖS, Kivik, YSS, Sjöbo, MKK, Neptun, 
Poseidon, Triton, Hajen, VNSK. 

• Insimspass 2, 08.10-08.50: SK Laxen, HS, KSLS, LS, Ringsjö, Ran, 
Lödde, S71. 

• Insimspass 1, 13.30-14.10: TS, ÖS, Kivik, YSS, Sjöbo, MKK, Neptun, 
Poseidon, Triton, Hajen, VNSK. 

• Insimspass 2, 14.10-14.50: SK Laxen, HS, KSLS, LS, Ringsjö, Ran, 
Lödde, S71. 
 

 
• Ingen gemensam sprintbana, anvisad bana för insim används. 

 
 

• Avsim i multibassängen, 3 banor. Avsimningstiden är begränsad till 10 
min/simmare. Välj lämpligast bana. Tävlingsvärd finns på plats. 

 
• Simmaren ska endast befinna sig inom startområdet i samband med sin start 
(ca 5 -10 min innan start). 

 
 
Viktig information och riktlinjer inför tävlingen!!!  
 
  

• Var vänlig respektera Folkhälsomyndigheternas rekommendationer att stanna 
hemma om du känner dig sjuk. 

  
 • Deltagare som känner eller uppvisar tecken på symptom under tävlingens 

gång är skyldiga att lämna tävlingsarenan omedelbart.  
 
 • Tävlingen är publikfri, men går att följa på www.livetiming.se & webb-tv. 
 
 • Endast simmare, tränare och funktionärer får vistas i simhallen.  
 

http://www.livetiming.se/


  

 

  

 

 
 • Var noga med handhygienen och tvätta händerna ofta. Handsprit kommer att 

finnas på plats.  
 
 • Dusch och tvätt utan badkläder innan man beträder bassängen är 

obligatoriskt för alla simmare. 
 
 
 
 • Var noga med att hålla avstånd till varandra i simhallen, omklädningsrummen 

samt i duschutrymmet.  
 
 • Varje klubb kommer att få en bestämd plats att vistas på och simmarna 

ombeds stanna på anvisad plats till dess att hen ska starta.  
 
   
 • Efter målgång ska simmaren så snabbt som möjligt lämna startområdet.  
 
 
 • Efter avslutat pass duschar man hemma i den mån det är möjligt, för att 

undvika trängsel i dusch- och omklädningsrummen.  
 
                     Det är viktigt att ansvarig tränare och ledare förmedlar dessa riktlinjer till 

sina simmare och andra egna ledare som finns med på tävlingen. 
 
 

Fråga gärna våra tävlingsvärdar om råd. 
 

Tack för visad hänsyn!  
 

   VÄLKOMNA TILL YSTAD. 


