
 

 



Inbjudan Deje Cup 2016 

Datum & plats 

Deje 25 maj 2017 

 

Arrangör 

Deje Simsällskap 

 

Bassäng 

Deje badhus, Deje, 4 banor 

 

Tävlingstider 

Pass 1 torsdag insimning 08:00, tävling 09:00 

Pass 2 torsdag börjar 2 timmar efter att pass 1 har avslutats (insimning 1 tim efter att pass 1 har 

avslutats) 

 

Anmälan 

Anmälan skall göras i Octo senast 2016-05-16 

 

Efteranmälan 

Det går att efteranmäla simmare fram till 2015-05-03 i mån av plats, i Octo, till dubbel avgift 

 

Strykningar 

Strykningar skall inlämnas senast onsdag 2015-05-24 18:00 till info@dejess.se 

Strykningsblankett, bilaga 1. 

 

Lagblanketter 

Lagblanketter skall vara inlämnade senast 60 min innan respektive tävlingspass startar. 

Lagblanketterna skall lämnas i tävlingssekretariatet och vara komplett ifyllda. 

Lagblankett, bilaga 2. 

 

Avgifter 

Individuell start……………………..60:-, införd i startlistan. 

Lagstart……………………………..75:-/lagkappslag, införd i startlistan. 

 

 

mailto:info@dejess.se


 

Simsätt och Distanser 

Klass Född Frisim Bröstsim Ryggsim Fjärilsim Medley 

P/F             

    50 m 50 m  50 m    
 15 år o äldre 2002 100m 100 m 100 m 50 m 200 m 

 = A el. tidigare 200 m         

    50 m 50 m  50 m    200 m  

13 – 14 år 2003-2004 100 m 100 m 100 m 50 m 100 m 

= B  200 m     

  50 m 50 m 50 m   

11-12 år 2005-2006 100 m 100 m 100 m 50 m 100 m 

 = C   200 m         

 
  50 m 50 m  50 m      

9-10 år 2007-2008 100 m 100 m 100 m 50 m - 

 = D   
 

        

 
8 år o yngre 2009 el. senare    50 m 50 m 50 m -  - 

 = E   
 

25 m  25 m      
 

 

Tävlingsbestämmelser 

Samtliga grenar genomförs i direktfinaler med seedade heat. Simmare seedas efter tider oavsett ålder 

i startlistan och delas upp i respektive klass i resultatlistan. I övrigt gäller Svenska Simförbundets 

tävlingsbestämmelser. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet heat per gren. 

 

”Fetpokalen”  

Detta är tänkt att vara ett roligt inslag, med mycket glimten i ögat, lite ”jävlar anamma” och sker utom 

tävlan. ”Tävlingen riktar sig i första hand till föräldrar, tränare, ledare osv. Man behöver inte ha någon 

tävlingslicens för att delta. 

Tävlingen består av en lagkapp 4 x 50 m frisim (valfritt simsätt). Vi ser gärna en mix av både kvinnliga 

och manliga simmare. En stor vandringspokal till vinnande lag utlovas. 

Deltagare i ”Fetpokalen” får inte delta i någon annan gren i Deje Cup. Anmälan är kostnadsfri och sker 

fram till tävlingsstart. 

 

Mat 

Enklare servering kommer att finnas under tävlingen. 

Mat finns i form av grillad hamburgare med bröd alt. korv med bröd. 

 

Live Timing 

Tävlingen kommer att kunna följas via Live Timing. 



Priser 

De tre främsta i respektive gren och klass kommer att belönas med medaljer. 

 

 

Prisutdelning 

Prisutdelning sker efter gren 5, 9, ”Fetpokalen”, 15, 21, 25, 28. 

 

Tekniskt möte 

En tränarrepresentant för varje deltagande förening inbjuds att delta i ett tekniskt möte med 

tävlingsledningen och arrangörsstaben, 45 minuter före tävlingsstart första passet, dvs. 08:15 2017-

05-25. 

 

Omklädning 

Förvaring av kläder sker i låsta skåp (5 kr disposition). Begränsat antal skåp. 

Arrangören ansvarar inte för förlorade värdesaker. 

Samtliga deltagare i tävlingen uppmanas att duscha innan bassängen beträdes. 

 

Heatlistor 

Heatlistor kommer att anslås i korridoren utanför omklädningsrummen. 

 

Startlistor 

Startlistor kommer att anslås i korridoren utanför omklädningsrummen. 

 

Resultatlistor 

Resultatlistor kommer att anslås i korridoren utanför omklädningsrummen. 

 

VÄLKOMNA !! 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRENORDNING 

1. Lagkapp 4*50 m frisim  f 13 o. äldre  
2. 200 m medley herrar 

3. 200 m medley damer 

4. 100 m medley herrar 

5. 100 m medley damer 

Prisutdelning 

6. 50 m bröstsim herrar 

7. 50 m bröstsim damer 

8. 50 m frisim herrar 

9. 50 m frisim damer  

Prisutdelning 

10. 200 m frisim herrar 

11. 200 m frisim damer 

12. Lagkapp 4*50 m frisim   f 12 o. y 

Lunch 

Insim 1 timme efter att gren 12 avslutats 

”Fetpokalen” 

Prisutdelning 

Tävlingsstart 2 timmar efter att gren 12 avslutats 

13. Lagkapp 4*50 m frisim  p 12 o. yngre  
14. 100 m ryggsim damer 

15. 100 m ryggsim herrar 

Prisutdelning 

16. 25 m ryggsim damer 

17. 25 m ryggsim herrar 

18. 50 m fjärilsim damer 

19. 50 m fjärilsim herrar 

20. 100 m bröstsim damer 

21. 100 m bröstsim herrar 

Prisutdelning 

22. 25 m bröstsim damer 

23. 25 m bröstsim herrar 

24. 50 m ryggsim damer 

25. 50 m ryggsim herrar 

Prisutdelning 

26. 100 m frisim damer 

27. 100 m frisim herrar 

28. Lagkapp 4*50 m frisim  p  13 o.ä 
Prisutdelning 

 

 


