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Västsvenska Simförbundet i samarbete med 
 S77 Stenungsund  
inbjuder till UGP 3 

 den 15–16 oktober 2022 

Tävlingsort: Stenungsund 

Tävlingen simmas i 25m bassäng i Stenungsund Arena (8 banor). 
  Vill medarrangören utnyttja Super live är det en kostnad för medarrangören. 

 

Tider 

 

 

 

Tävlingsledare               Mats Sjöqvist 
                   Per Gustafson 
 
Anmälan                        Via TEMPUS, www.tempusanmalan.se , senast 06/10 2022.  

 
Avanmälan                   Avanmälan görs via tränarappen senast 1 timme innan varje tävlingspass. 
 
Efteranmälan               Tas emot i mån av plats mot dubbel startavgift. Efteranmälan går att göra i  

                Tempusanmälan t.o.m. 12/10. 
 
Begränsningar             I samtliga UGP-grenar har alla simmare rätt att starta, observera dock att 

enligt SSF:s Tävlingsplanering ska inget pass överstiga 3,5 tim.  
Då vi har endast en tävlingsort så kommer vi därför att begränsa antal starter per 
simmare till 6.  
I största möjliga mån ber vi att de som är kvalade till DM/JDM försöker välja den 
tävlingen framför UGP.  
Vi reserverar oss för möjligheterna till att ha 2 simmare per bana på 1500 och 800 
beroende på antal anmälningar. 

 
Tekniskt möte              Lördag kl. 08:30 – se PM för plats.                 
 
LiveTiming                    https://livetiming.se/index.php?cid=6831  
 
Startavgift                    100 kr / individuell start  

               Startavgiften faktureras och skall vara VSSF tillhanda enligt fakturans  
               förfallodatum. Startavgiften enligt originalstartlistan är bindande och skall alltid  
               betalas oavsett strykningar. 

 

 Pass Insim Start  

Lördag 15/10 1  07:30-08:45 09:00 

Lördag 15/10 2  13:30-14:45 15:00 

Söndag 16/10 3  07:30-08:45 09:00 

Söndag 16/10 4  13:30-14:45 15:00 
    

http://www.tempusanmalan.se/
https://livetiming.se/index.php?cid=6831
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Åldersklasser I enlighet med SSF:s tävlingplanering för UGP 2022 

 
UGP-klasser 2022 

 A - 17 år (2005) 
  B - 16 år (2006) 
 C - 15 år (2007) 
 D - 14 år (2008) 
 E - 13 år (2009) 
 
 Tävlingen genomförs med gemensam seedning. Resultatlistan delas sedan upp 
 i UGP klasser. 
 
Priser Medaljer delas ut till placering 1–3 i varje klass 
 
PM Se LiveTiming - filarkiv. 

 
Resultat Se LiveTiming. 
 
Startlista Se LiveTiming. Kommer att finnas ute ca 1 vecka innan tävlingsstart. 
 
 

Logi Logi i skolsal vid badet (50m gångväg) 150 kr /natt/person inkl. frukost  
 Medtag egna madrasser 

Möjlighet att boka fre-lör och lör-sön finns. 
 
 Bokning sker i samband med anmälan till tävlingen till kansli@s77.se  
 Sista anmälningsdag är 06/10. 

Betalning mot faktura efter avslutad tävling. 
 
 
 
Mat  Mat serveras på Restaurang Boost som ligger inne i Stenungsund Arena 

 
Middag fredag  100 kr 
Lunch lördag   100 kr 
Middag lördag  100 kr 
Lunch söndag  100 kr 
Glöm inte att ange ev. allergier vid bokning. 
 
Bokning sker i samband med anmälan till tävlingen till kansli@s77.se  

 Sista anmälningsdag är 06/10. 
Betalning mot faktura efter avslutad tävling. 

 
 
Omklädningsrum          Se PM på LiveTiming. 
 
 
 

mailto:kansli@s77.se
mailto:kansli@s77.se
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Grenordning 

Lördag 15/10  Söndag 16/10 
Pass 1  Pass 3 
1. 200 fr damer  14. 200 fr herrar 
2. 100 fj herrar  15. 100 fj damer 
3. 100 br damer  16. 100 br herrar 
4. 200 br herrar  17. 200 br damer 
5. 400 me damer  18. 400 med herrar 
6. 1500 fr herrar * 19. 1500 fr damer * 
7. 800 fr herrar *  20. 800 fr damer * 

 
               Pass 2  Pass 4 

8. 200 fj damer  21. 200 fj herrar 
9. 200 me herrar  22. 200 me damer 
10. 400 fr damer  23. 400 fr herrar 
11. 100 ry herrar  24. 100 ry damer 
12. 200 ry damer  25. 200 ry herrar 
13. 100 fr herrar  26. 100 fr damer 

   

  
 

 * en simmare får ej delta i både 800 och 1500 frisim, utan får välja gren. 

 

 
 

 

 

 
Funktionärer Deltagande föreningar skall hjälpa arrangörerna med funktionärer per simpass 

enligt följande: 
0–19 starter = 0 funktionärer 
20–69 starter = 1 funktionär 
70–119 = 2 funktionärer 
120 starter eller mer = 3 funktionärer 

  
 Meddela namnuppgifter senast 08/10 till: 

S77 Stenungsund funktionar@s77.se 
 
 VSSF kommer i samråd med medarrangör att säkerhetsställa att vi har rätt antal 

funktionärer runt bassängerna före tävlingens genomförande, har vi inte det så kan vi bli 
tvungna att ställa in tävlingen med kort varsel.  

  
 
Upplysningar               VSSF tävlingskommitté - tk@vssf.nu 
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