
 

 

Filipstads Simklubb 
 

inbjuder till 
 

WWAASSAASSIIMMMMEETT 

 

Tävlingsdatum:   25 november 2018 
  

Plats: Spångbergshallen i Filipstad 
  

Bassäng: 5 banor, 25 meter Eltidtagning 
 

Tävlingstider: Insimning kl. 08:50 – 09:50 Tävlingsstart: kl. 10:00 
  

Anmälan: Anmälan göras via TEMPUS,  

Till anmälan skall även bifogas uppgift om ansvarig anmälare/tränare inklusive 

telefonnummer eller mail-adress. 
 

SENAST söndag 18 november 2018 kl. 20:00 
 

FSK förbehåller sig rätten att vid stort antal deltagare begränsa heaten. 
  

Efteranmälan/ Kan göra fram till 24 november kl. 18:00, i mån om plats 

Strykningar: skall lämnas till tavling@filipstadsk.com senast 24 nov kl. 18:00, eendast via maill 
  

Anmälningsavg: 60 kr/individuell start, 80 kr/lagstart. Debitering sker i efterhand.   

För efteranmälan = dubbel startavgift. 
  

Grenordning: Se ”Grenordning”. 
  

Extra lopp: Finns möjlighet att lägga in 2-3 extra lopp, inte längre än 200 meter, efter ordinarie tävling. 

Kostnad 100 kr/start.  

Extra loppen skall anmälas till Tommy, tfn: 070-675 42 60, senast 24 nov kl. 18:00. 
  

Spurtbana: Banan längst bort från sekretariatet är spurtbana 
  

Priser: Heatpriser delas ut till segraren i varje heat. Medaljer till de tre främsta i varje gren och 

åldersklass. Pokal till segrande lag i stafetten. 

Därutöver utlottas ett stort antal priser bland simmarna på deras ID-nummer. 
  

Lagpris: Kontantpris till den klubb som har flest grensegrar. 
  

Stafetten: Laget skall bestå av 4 st. simmare mix, minst 1 deltagare från det motsatta könet. 
  

Tävlings- 
bestämmelser: 

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.  
  

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

tävlingsledningen och arrangörsstaben, 45 min. före tävlingsstart första passet, d.v.s. 09:15 
  

Omklädning: Förvaring av kläder sker i omklädningsrum alt. låsta skåp (10 kr i disposition), begränsat antal 

skåp. Arrangören ansvarar inte för förlorade värdesaker. 

Samtliga deltagare i tävlingen uppmanas att duscha innan bassängen beträdes. 
  

Live timing: Tävling kommer att kunna följas via Live Timing. 
  

Prisutdelning: Prisutdelning sker efter gren 4, 8, 12, 16, 18, 19. 
  

Heat-, start-, Kommer att sättas upp i foajén samt vid avbadningsbassängen, 

Resultatlistor: finns även på Live Timing samt simklubbens hemsida. 
  

Paus & Mat: 30 minuters lunchpaus kommer att läggas efter gren 12.  

Därefter 15 minuters utlottning på id nummer. 

Vi kommer att försäljning av kaffe, kaffebröd, smörgåsar, ev. toast och korv med bröd. 
  

Upplysningar: Upplysningar och information om tävlingen, samt även information om ev. logimöjligheter ges 

av: Anna Persson, 070-314 82 86, Helena Bäck, 070-668 31 97, Tommy Bäck, 070-675 42 60 
 

 

Hjärtligt välkomna till Wasasimmet! 
 

 


