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 utan publik 
	Jönköping	5-6	februari	2022	

	Tävlingsplats	 : 	Rosenlundsbadet,	Jönköping	(50m).	 På grund av gällande 
 restriktioner sker in och utpassage till badet via publikentrén på 
 badets långsida . Tävlingen hålls i ett slutet sällskap i ett enskilt 
 utrymme  och måste vara skild från övriga badgäster. Det är inte 
 tillåtet att använda omklädningsrum eller ordinarie duschrum 

	Arrangör	 :  Jönköpings Simsällskap 

	Tävlingsbyrån:	  Finns i sekretariatet 

	Tävlingstider:	  Lördag Pass 1 09.30. Lördag pass 2  15:00 
 Söndag Pass 3 09.30. Söndag Pass 4 15.00 

	Avsimning	 .  Möjlighet till avsim kommer �innas på sex  banor i hoppbassängen 
 (25m) 

	Insimningstider:	  Lördag 08.00-09.15 samt fram till  14.45 
 Söndag 08.00-09.15 samt fram till 14.45 
 JSS simmare simmar in i hoppbassängen- övriga i 50 m 
 bassängen 

	Ledarmöte:	  Ledarmöte hålls i spinningrummet ovanför  läktaren 
 klockan 08.30 båda dagarna 
 Klubbkuvert med förbeställda matbiljetter delas ut på ledarmötet. 

	Ledare:	  1 ledare per 4 deltagare. Vi har lovat att  hålla nere antalet 
 personer i simhallen och har ett maxtak på som mest 210 pers 

	Callroom:	  Endast ett heat i taget på startbryggan.  Heaten samlas vid 
 handikapphissen (bana 1). 

	Uppvärmning:	  På föreningens anvisade platser på  läktaren eller ovanför/bakom 
 läktaren, . Vänligen håll avstånd. 
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	Lunch:	  Lunch kan beställas och levereras som matlådor  till simhallen. 
 Maten hämtas av ledare från respektive klubb på anvisad plats. 
 Pris 90 kr/portion. Beställning och korrigering av mat ska ske 
 senast 3/2 2022 . Samtliga matkostnader faktureras i efterhand. 
 Lunchen serveras mellan 12:00 -13:30. 

	Hemsida	 :  www.jonkopingss.se 

	Efteranmälan:	  Efteranmälan mot dubbel anmälningsavgift  senast fredagen den 4 
 februari  kl. 12.00 via Tempus Anmälan eller 
 tavling@jonkopingss.se 

	Avanmälan:	  Avanmälan sker senast 1 timme före första  tävlingspassets start 
 lördag respektive söndag. Därefter senast 30 minuter efter 
 avslutat  pass. Avanmälan sker via Ic-Controls APP. 

	Priser:	  Medaljer  till placering 1-3 
 Medaljerna hämtas i shopen 

	Startlista	 :  Finns publicerad på Livetiming. 

	Heatlista:	  Heatlistor �inns utlagda ovanför handikappshissen  till varje 
 förening. Inga heatlistor kommer att anslås p g a “trängsel risk”. 
 Vi kommer till att ha fasta starttider för varje gren under hela 
 tävlingens gång. 

	Resultat	 :  Uppdateras på livetiming.se. 

	Shop:	  Finns på bassängplan. 

	Betalning	 :  Alla avgifter faktureras respektive förening  efter avslutad tävling. 

	Omklädningsrum:	  Vi har inte �llgång �ll några  dusch- eller omklädningsrum. Det finns 
 enstaka duschar på bassängplan och toale� i publikentrén samt på 
 bassängplan. 

	Sittplatser:	  Uppmärkta sittplatser för varje förening  �inns på läktaren. 

	Upplysningar	 :  För mer  information se uppdateringar på  www.jonkopingss.se 
 samt via  tavling@jonkopingss.se  eller telefon  076-7734775 eller 
 073-5065920 
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 Elmiavägen 4  tavling@jonkopingss.se 
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