
 

  
 

 
Jönköpings Simsällskap inbjuder till 

SPEEDO SWIM 
(25 m)  

 
Jönköping 19-20 september 2020 

 
Jönköpings Simsällskap är glada att kunna bjuda in föreningar till en 

“riktig “ simtävling i pandemianpassad miljö. 
 

● 2020 byter vi temporärt  namn på Speedo Yards till Speedo Swim av den enkla 
anledningen att vi tror att det finns ett stort uppdämt behov bland aktiva och föreningar 
att få tävla i 25 m bassäng. 

● Vi har enligt Svenska Simförbundets och folkhälsomyndighetens rekommendationer 
pandemianpassat tävlingen för att genomföra den på ett så riskfritt sätt som möjligt. 

● Tävlingsarenan är under tävlingarna stängd för allmänheten och publik är inte tillåten. 
● Tävlingen kommer att genomföras med flick-/dam- grenar lördagen 19/9 samt pojk-/herr- 

grenar söndagen 20/9-och med fasta starttider för respektive gren. 
● Omklädning sker i anvisade omklädningsutrymmen för respektive förening. Likaså 

insimning, som ska ske på anvisade banor under anvisad tid. Dusch och omklädning sker i 
största möjliga utsträckning på hemmaplan. 

● Varje förening kommer att disponera ett eget avgränsat utrymme på läktaren. 
● Uppvärmning sker utomhus samt på uppmärkta uppvärmningsytor. I övrigt är det ej 

tillåtet att vistas på bassängplan.  
● Övrig information kring genomförandet  kommer att finnas i tävlingens PM. 

 
 

 

 
Välkomna ! 
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Tävlingsplats: Rosenlundsbadet, Jönköping , (50m bassäng med vägg 25m- 8 banor) 
 
Arrangör: Jönköpings Simsällskap. 
 
Tävlingsdatum: 19-20 september 2020 
 
Tävlingstider:   Tävlingsstart kl 10.00 lördag för flickor/damer 

  Tävlingsstart kl 10.00 söndag för pojkar/herrar 
  Insimning enligt separat schema  
  1,5 h paus efter fm passet tills em passets start.  
 

Hemsida: www.jonkopingss.se  
 

Anmälan: Sista anmälningsdag är onsdag 9  september 2020.  
 Anmälan görs via Tempus Anmälan. 
 
Avanmälan: Avanmälan senast en timme innan första start för tävlingspass 1. 

Därefter avanmälningar senast 30 min efter föregående tävlingspass slut. 
Vid för sen inkommen avanmälan debiteras avgift om 300 kr enligt 
gällande regler.  

 
Anmälningsavgift:   70 kr/start. 
 
Klassindelning/ 12 o yngre ( f- 2008 eller senare) 50/100 fj/ry/br/fr 100me 
Grenar: 13-14 ( f 2006-2007) 50/100 fj/ry/br/fr/100 me/ 200me 

15-16 ( f 2004-2005) 50/100 fj/ry/br/fr 100 me/200me 
17 o äldre ( f 2003 eller tidigare) 50/100 fj/ry/br/fr 100 me/200me 
Öppen klass 200 fj/ry/br/fr/  

400 me och 400 fr  
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Grenordning:  

 

Lördag Pass 1 Lördag Pass 2 Söndag Pass 3 Söndag Pass 4 

Gren Gren Gren Gren 

1 50m frisim damer 9 100m frisim damer 17 50m frisim herrar 25 100m frisim herrar 

2 100m bröstsim damer 10 200m medley damer 18 100m bröstsim herrar 26 200m medley herrar 

3 400m medley damer 11 50m bröstsim damer 19 400m medley herrar 27 50m bröstsim herrar 

4 50m ryggsim damer 12 100m ryggsim damer 20 50m ryggsim herrar 28 100m ryggsim herrar 

5 200m frisim damer 13 200m fjärilsim damer 21 200m frisim herrar 29 200m fjärilsim herrar 

6 100m fjärilsim damer 14 400m frisim damer 22 100m fjärilsim herrar 30 400m frisim herrar 

7 200m ryggsim damer 15 200m bröstsim damer 23 200m ryggsim herrar 31 200m bröstsim herrar 

8 100m medley damer 16 50m fjärilsim damer 24 100m medley herrar 32 50m fjärilsim herrar 

 
 
 
Priser: Pris till segraren i varje gren. Avhämtas i shopen. 
 
PM: PM publiceras den 11 september 2020. 
 
Prisutdelning: Se PM. 
 
Startlista: Se PM.  
 
Resultat: Uppdateras löpande under tävlingar och sätts upp på olika platser runt 

om tävlingsarenan. Samt på www.livetiming.se 
 
Logi: Vi kan erbjuda följande logialternativ: 

- SCANDIC hotel Elmia (direkt i anslutning till badet) 
Bokas separat till elmia@scandichotels.se eller 036-5854610.  
ANVÄND KOD: JSS2020 
- Stugby Villa Björkhagen (500 meter från badet) 
pris från 1090 kr per fyrbäddsrum/stuga. 
- p g a pandemiläget kan vi denna gång inte erbjuda någon 
skolförläggning. 
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Mat: Frukost ingår på SCANDIC hotel . 

Samtliga måltider kan beställas på Villa Björkhagen för de som bor där. 
Lunch kan beställas som catering med leverans till Rosenlundsbadet . 

  Pris: 75 kr/måltid  
 

  För mat och logibokning kontakta: tavling@jonkopingss.se 
  senast i samband med att startlistan publiceras den 11/9. 

 
 
Betalning:                Alla avgifter faktureras respektive förening efter avslutad tävling. 
 
Upplysningar: För mer information se uppdateringar på www.jonkopingss.se samt via 

tavling@jonkopingss.se eller telefon 036-172760. 
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