
 

PM NUSS Äldre (25 m) 2020 
 

Örebro Simallians hälsar aktiva, ledare och 
supporters välkomna till NUSS Äldre 2020 

 
Tävlingsplats:   Gustavsviksbadet (8: a banor) i Örebro 
 
Tävlingsledare:  Annika Nilsson, Karlskoga 
 
Tävlingsdagar:  31/1–2/2 2020 
   Fredag Pass 1 kl. 17.30 
   Lördag Pass 2 kl. 8.20 och Pass 3 kl. 14.50 
   Söndag Pass 4 kl. 8.20 och Pass 5 kl. 14.50 
 
Grenordning:   Se inbjudan! 
 
Insimning:   fredag 16.30-17.20 
   lördag och söndag 07.15-08.15 och 13.30-14.45 Insläpp 07.00 
 
Parkering:  Gustavsviks parkering kostar 20:-/timme. Det finns gratis parkering 

(Tappstället) som ligger på gångavstånd från Gustavsvik (kör mot McDonalds).  
 
 
Tekniskt möte och information till klubbarna kommer att genomföras fredag kl. 17.00 och lördag 
kl. 07.30 i spinninglokalen 1 trappa upp bakom startpallarna. 
 

 



Tävlingsbyrå:   Finns inne i simhallen till höger om entrén.  
 
Övrig försäljning: Vi kommer sälja smörgåsar, frukt mm i vårt fik som man finner i anslutning till 

tävlingsbyrån. Där kommer även tränarfika att serveras. Försäljning av 
simutrustning kommer ske genom återförsäljare.   

    
Startavgift:  Startavgiften är 70:-/individuell start och 90:-/lagstart. Efteranmälan dubbel 
   avgift 140:-/180:-. Mottages i mån av plats och heatbegränsning fram till kl. 
   12.00 första tävlingsdagen till anmalan@osasim.se . 
   Faktura utsändes till anmälda klubbar för de simmare/lag som kommer med 
   på startlistan. 
 
Strykningar/Laganmälan 
  Strykningar skall ske senast 1 timma (16.30) före första passet och för övriga 

pass senast 30 min efter föregående pass slut. OBS! Även reserver måste 
strykas. Strykningar skall göras via tränarappen.  
Laganmälan skall vara tävlingsbyrån tillhanda senast 1 timma före passets 
början via tränarappen. För strykningar och laganmälningar som görs senare 
än ovanstående tider, eller tom bana, uttages en extra avgift på 300: - vilket 
faktureras efter tävlingens slut. 

 
Extralopp kommer inte att tillåtas. 
 
Efteranmälningar:  Kan ske i de grenar som EJ har reserver eller är fulltecknade. Efteranmälan 
   mottages i mån av plats och heatbegränsning fram till kl.12.00 första  
   tävlingsdagen, detta mot dubbel avgift. anmalan@osasim.se  
 
Omklädning:  Omklädning sker på våning 1 (1tr). Tävlande går in via särskild ingång 

(gymentrén). Varje klubb får hämta ut ett visst antal nycklar/taggar som ska 
kvitteras ut av en ledare. Samma procedur vid återlämnandet.  
Borttappad/ej återlämnad nyckel debiteras. 

    
Startlista:   Finns på www.livetiming.se samt på Örebro Simallians hemsida.   

 Heatlista erhålles vid ankomst till gästande föreningar och under tävlingens 
gång.  

 
Startrutiner:   Hängande start kommer att användas. 
 
Resultat:   www.livetiming.se 
 
Resultatlistor:   Anslås på den östra väggen under tävlingarnas gång samt på livetiming.se  
 
Prisutdelning:   Sker löpande under tävlingen. 
   Före start pass 2 (1-6), efter gren 14 (7-12), efter gren 22 (13-20). 
   Före start pass 3 (21-25), efter gren 33 (26-31), efter gren 41 (32-39). 
   Före start pass 4 (40-44), efter gren 52 (45-50), efter gren 60 (51-58). 
   Före start pass 5 (59-63), efter gren 71 (64-69), efter gren 79 (70-79), efter 
   gren 82 (80-82). 
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Priser:    NUSS-medaljer: Guld, silver, brons till placeringarna 1–3 (Lagmedlemmar i 
   lagkapper). 

Årets tre bästa NUSS-klubbar, högsta totalpoäng från årets tre tävlingar 
erhåller 5000: -, 3000: - och 2000: -  
Poängberäkning: 14, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dubbel poäng i lag. 

 
Defilering:   Endast funktionärerna. 
 
Funktionärssamling:  

Sker i spinninglokalen 1 tr upp bakom startpallarna.  
   Fredag kl 16.45  
   Lördag och söndag Pass 2 och 4 kl. 07.45 
   Lördag och söndag Pass 3 och 5 kl. 14.00 
 
Sjukvårdspersonal:  Personal från Gustavsvik finns att tillgå under helgen. 
 
Matbiljetter:   Beställda matbiljetter finns att hämta i tävlingsbyrån vid ankomst. Lunchen 

 serveras på restaurang Vattentornet som ligger mitt emot badet. Middagen 
och frukost på Scandic Väst. 

 Ät gärna lunchen när ni simmat klart, så att alla inte går samtidigt.  
     
Information om kost och logibeställning samt annan information som rör tävlingen finner ni finner 
ni på vår hemsida www.orebrosimallians.com/start/?ID=63570 
 
 
Upplysningar:   Gällande tävlingen till anmalan@osasim.se  eller 070-511 67 92  

Gällande mat och logi till kansliet@osasim.se  eller 019–100802  
ÖSA hemsida: www.örebrosimallians.com   
All info angående tävlingen: www.orebrosimallians.com/start/?ID=63570 

 
 

Varmt välkomna till Örebro och NUSS äldre 
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