
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tävlings PM 

Team Race Meet 
7-8 December 2019 

 

i samarbete med  

TYR  

och  

  Sports International 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plats: Kungsbacka Simhall, 25m 8 banor 
 

 
Tidtagning: Elektronisk, Livetiming  

 

 

Åldersklasser: Klass A – 17 år och äldre (2002-) 

Klass B – 15 -16 år (2003-2004) 

Klass C – 13 -14 år (2005-2006) 

Klass D – 12 år och yngre  (2007-) 
 

 

Tävlingstider: Pass 1 (7/12) Insim: 08.15-09.15 Start: 09.30 

Pass 2 (7/12) Insim: 14.00-14.45 Start: 15.00 

Pass 3 (8/12) Insim: 07.45-08.45 Start: 09.00 

 

Avsimning: Sker i undervisningsbassängen 
 

 

Avanmälan: Till pass 1: Senast fredagen 6/12 senast kl.18:00 i tränarappen 

alternativt till tavling@kbss.nu 

 
Därefter vid föregående tävlingspass slut till tävlingssekretariatet.  
Strykningar som görs senare samt tomma banor kan  
beläggas med en extra avgift på 100 kr. 
 

Efteranmälan: I mån av plats fram t.o.m. fredag 6/12 kl.12 mot dubbel startavgift. Anmälan sker 
via mail till tavling@kbss.nu som sedan fakturerar dessa avgifter efter genomförd 
tävling tillsammans med ordinarie startavgifter. 

 
Heatlistor: Heatlistor anslås i simhallen samt finns till försäljning i KbSS café i anslutning till 

simhallen. Heatlistor till första tävlingspasset tas fram efter att avanmälningstiden 
till första tävlingspasset gått ut, d.v.s. fredag 6/12 efter kl. 18.00. Heatlistor 
publiceras även på Livetiming. 

 
Tävlingsbyrå: Tävlingsbyrå kommer att finnas i entrén till Kungsbacka simhall under 

tävlingshelgen. Här finner ni följande: 
- service och information för tävlingsdeltagare, funktionärer och ledare 
- taggar till skåpen. Ett skåp/2 simmare 
- matkuponger till förbeställd lunch 
- klubbfack med heatlistor och avanmälningsblanketter. 

 
 

Omklädning: Taggar hämtas och återlämnas i tävlingsbyrån. Simmarna uppmanas att  
dela skåp två och två. Borttappad tagg debiteras föreningen med 100 kr. 
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Regler:      SPRINTCUPEN (Lördag) 
Varje simsätt är en enskild cup med försök på förmiddagen och på 
eftermiddagen semifinal samt final. Till semifinalen går de 16 bästa 
simmarna i varje klass och till final de 8 bästa simmarna i varje klass. 
 
TEAM RACE (Söndag) 
Team Race är en klubbtävling där man tävlar som lag och samlar poäng till 
sin förening. Varje simmare får delta i max 2st individuella grenar. 
 
Klubbtävlingen sker dels i respektive åldersklass, dels totalt för hela 
tävlingen. 
 
För lagkapperna gäller helt öppen klass vilket innebär att enda 
begränsningen är att det ska vara 4 damer och 4 herrar. 
 
Poängberäkningen är: 7-5-4-3-2-1 för individuella grenar och dubbla poäng i 
lagkapperna. 

 

 
Priser: SPRINTCUPEN (Lördag) 

Vinster från TYR till segrarna i respektive gren och åldersklass. 

Medaljer till de tre främsta i varje åldersklass. 

 

Vinst för högsta FINA poäng. OBS! Endast en vinnare, tjej eller kille, 

som uppnår högsta FINA poäng i ett enskilt lopp under Sprintcupen. 

 

Priser till heatvinnarna under försöken på förmiddagen. 

 

TEAM RACE (Söndag) 

I varje åldersklass A till D utses en vinnande förening, som tar hem en 

prispokal.  

 

Priser i form av presentkort och varupriser delas även ut till de 5 

främsta föreningarna där vi har räknat samman poängen för alla grenar 

i klasserna A-D samt lagkapperna i öppen klass. Dessutom får den 

vinnande föreningen ta emot vandringspriset.  

 
Tekniskt möte: En ledare från respektive förening, samling 09:30 i KbSS klubbrum (direkt till 

höger i entrén) inför första passet på lördag. 
 

Funktionärer:   Vi tar gärna emot funktionärshjälp. Funktionärer som deltar båda passen på 
lördag erbjuds lunch. Om du vill hjälpa till, kontakta i så fall: 
tavling@kbss.nu. Funktionärssamling 60 min före varje tävlingsstart i 
konferensrummet som ligger förbi omklädningsrummen, se skyltning. 
Funktionärströja hämtas och avlämnas i tävlingsbyrån.  
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Call room: Samling för de 2 kommande heaten vid bubbelpoolen för gemensam 

inmarsch i respektive heat. Funktionär finns på plats för avprickning. 
Funktionärs- och 
Tränarfika:  Serveras i KbSS klubbrum under hela tävlingen samt under de längre 

pauserna under vattenrutschkanan inne i simhallen.  

 
Sponsorer/Utställare: TYR kommer att finnas på plats för försäljning av simprodukter. Betalning med 

kort, swish eller kontant på plats.  
 
Parkering:   Finns i anslutning till simhallen. Avgiftsbelagd, tar både kontanter, 

bankkort samt diverse appar. Se bifogad info om var man kan parkera då 
det just nu är mycket byggnation som pågår runt simhallen. 

 
Café: KbSS har eget café i direkt anslutning till simhallen. Vi har försäljning av 

kaffe/dricka, hembakat, frallor, toast, fruktbägare med kvarg samt korv 
med bröd. Betalning med Swish eller kontant. 
 

Lunch: KbSS och vår matsponsor Matverket, http://www.restaurangmatverket.se 
erbjuder lunch till deltagare, föräldrar och tränare. Matkuponger för förbeställd 
lunch uthämtas i tävlingsbyrån vid ankomst. Kostnaden faktureras eller betalas 
på plats med Swish. 

 
Lördag lunch: Gulaschgryta med ris och turkisk yoghurt 
Söndag lunch: Köttfärslimpa, gräddsås, lingonsylt och potatis 
    
Bordsvatten och sallad ingår. Pris 85 kr/portion 
 
Beställning skickas till foraldragruppen@kbss.nu senast 1/12.  

    Ange ev. allergier 
 

Logi:   Övernattning erbjuds i Aranäsgymnasiet. Föreningar som förbeställt 
övernattning blir kontaktade av KbSS för att få mera information om 
övernattningslokalerna, måltider och regler för nyttjandet av lokalerna. 

 
Kvarglömt: Kvarglömt under lördagen återfinns vid tävlingsbyrån i simhallsentrén 

söndag morgon. Kvarglömt under helgen återfås genom att kontakta 
foraldragruppen@kbss.nu. 

 
Övrigt:   För övriga frågor hänvisar vi till tavling@kbss.nu. 
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Grenordning 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gren Distans Kön Klass

10 8x50m fjäril Mixed Öppen klass

11 100m fjäril Damer A-D

12 100m fjäril Herrar A-D

13 100m rygg Damer A-D

14 100m rygg Herrar A-D

15 8x50m rygg Mixed Öppen klass

16 100m bröst Damer A-D

17 100m bröst Herrar A-D

18 100m frisim Damer A-D

19 100m frisim Herrar A-D

20 8x50m bröst Mixed Öppen klass

21 8x50m frisim Mixed Öppen klass

Prisutdelning

Paus

Söndag pass 3 - lagtävling
Start 09:00 insim 07:45

Paus

Gren Distans Kön Klass Gren Distans Kön Klass

1 50m fjäril Damer D, C, B, A 1 50m fjäril Damer D, C, B, A

2 50m fjäril Herrar D, C, B, A 2 50m fjäril Herrar D, C, B, A

3 50m rygg Damer D, C, B, A 3 50m rygg Damer D, C, B, A

4 50m rygg Herrar D, C, B, A 4 50m rygg Herrar D, C, B, A

5 50m bröst Damer D, C, B, A 5 50m bröst Damer D, C, B, A

6 50m bröst Herrar D, C, B, A 6 50m bröst Herrar D, C, B, A

7 50m frisim Damer D, C, B, A 7 50m frisim Damer D, C, B, A

8 50m frisim Herrar D, C, B, A 8 50m frisim Herrar D, C, B, A

Lördag pass 2 - semifinal
Start 15:00 insim 14:00

Lördag pass 2 - final
15 min efter avslutade semifinaler

                                                                                                                              Prisutdelning i finalerna efter respektive simsätt

Gren Distans Kön Klass Gren Distans Kön Klass

1 50m fjäril Damer A-D 5 50m bröst Damer A-D

2 50m fjäril Herrar A-D 6 50m bröst Herrar A-D

3 50m rygg Damer A-D 7 50m frisim Damer A-D

4 50m rygg Herrar A-D 8 50m frisim Herrar A-D

Lördag pass 1 - försök
Start 09:30 insim 08:15

                                                Paus


