
 

 

Tävlings PM 

Karlstad Open 

 
Plats: Sundstabadet, Karlstad. 25m, 8 banor. Öppet från kl 8:00 lördag 

Inpassering:  Sker via huvudentrén.  Ledare kvitterar ut inpasseringsband till sig själva och 

aktiva från ansvariga inom KSS (ej återlämnade band debiteras 100kr/st). KSS 

grindvärdar visare er därefter tillrätta. 

P.g.a. rådande omständigheter och restriktioner i anledning av Corona kommer 

vi tyvärr inte att kunna  ta emot publik denna gång. 

Omklädning: Sker i omklädningsrum som anvisas av KSS vid ankomst 

Duschar: Finns i anslutning till omklädningsrummen. Duscha inte för länge; visa hänsyn 

Tidsschema: 
 

 
Karlstad Open 

Pass 1 

Lördag 28/8 

Pass 2 

Lördag 28/8 

Tävlingsbyrån öppnar 08:30 13:30 

Insim 9:00 - 9:45 14:00 - 14:45 

Seedning 09:00 14:00 

Tekniskt möte 09:00  

Start 10:00 15:00 

Slut ca 12:30 18:30 

Tekniskt möte: Lördag kl 09.00. En tränare/ledare per förening deltar. Samling i ”lilla 

halvmånen” i anslutning till simhallen. 

Tävlingsbyrå: Är belägen i tävlingsbassängen intill bana 1 

Uppvärmning: Sker inne i simhallen, alternativt på gräsytan utanför hallen, ej i gemensamma 

utrymmen 

Spurtbana: Bana 1 

Start: Hängande start kommer att tillämpas 

Avbad: Sker på två banor i intilliggande bassäng. Följ anvisningar från KSS-värd



 

 

 

Priser:  Priser till de tre främsta lagen i lagkapperna samt till topp åtta i 

skinstävlingens deltävlingar och topp åtta i varje åldersklass för dam/herr i 

medleyfinalerna. 

 
Strykningar/Efteranmälan: 

Strykningar görs via tränarappen eller på blankett. Kända strykningar mailas 

till tavling@karlstadsss.com senast fredag 27 augusti kl 18. Därefter lämnas 

strykningar till sekretariatet, senast 1 timme innan respektive pass. 

 

Efteranmälan görs senast 27 augusti kl 12. Efteranmälningar seedas in efter 

anmälningstid. 

Notera att vi har lagt in en möjlighet för alla att simma medley med valfri 

ordning på simsätten även om man inte har kvalificerat sig till finalen. Dessa 

lopp kommer att gå före finalerna. 

Tidtagning: Elektronisk tidtagning med möjlighet att följa tävlingen samt resultat på 
Livetiming www.livetiming.se 

Kost & logi:  KSS anordnar inte matservering under tävlingen. Medhavd mat kan dock 

förtäras på  den upphöjda delen i simhallen, i gången utanför glasväggen, i 

hallen eller utomhus. Vi uppskattar emellertid om alla försöker minimera 

intaget av mat i simhallen för att undvika nedskräpning och ohygieniska 

förhållanden. Vänligen ät inte heller medhavd mat i caféets lokaler då dessa 

enbart är avsedda för caféets gäster. 

Fika ordnas i vanlig ordning för deltagande funktionärer, dock inte mat. 

Hotellboende bokas med fördel direkt via respektive hotells hemsidor. 

Försäljning: Försäljning kommer inte att ske under tävling utifrån det begränsade antalet 

personer som tillåts i simhallen. 

Upplysningar: tavling@karlstadsss.com eller Per Bülund 070-3803247 

Mobiltelefoner/plattor: 

Det gäller ett generellt skärmförbud i Sundstabadets lokaler. Under tävlingen 

får man dock filma, ta foton och använda mobiltelefon/platta inne i tävlings-

bassängen. Vänligen respektera dock skärmförbudet i övriga ytor i badhuset.

mailto:tavling@karlstadsss.com
http://www.livetiming.se/
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ÅLDERSGRUPPER 

• A=14+ år, B=13 år oy 

GRENORDNING 
 

Lördag pass 1, 10:00 - ca 12:30 Lördag pass 2, 15:00 - ca 18:00 

1. Lagkapp 4 x 100 Fr mixed (B-grupp) 7. 50 Br D: (A+B-grupp) alla, 8, 4, 2 

2. Lagkapp 4 x 100 Fr mixed (A-grupp) 8. 50 Br H: (A+B-grupp) alla, 8, 4, 2 

Prisutdelning Prisutdelning 

3. 50 Fj D (A+B-grupp): alla, 8, 4, 2 9. 50 Fr D: (A+B-grupp) alla, 8, 4, 2 

4. 50 Fj H: (A+B-grupp) alla, 8, 4, 2 10. 50 Fr H: (A+B-grupp) alla, 8, 4, 2 

Prisutdelning Prisutdelning 

5. 50 Ry D: (A+B-grupp) alla, 8, 4, 2 11. Lagkapp 4 x 100 Medley mixed (B-grupp) 

6. 50 Ry H: (A+B-grupp) alla, 8, 4, 2 12. Lagkapp 4 x 100 Medley mixed (A-grupp) 

Prisutdelning Prisutdelning 

 13. 100 Medley valfri ordning D (B-grupp, alla utom topp 8) 

 14. 100 Medley valfri ordning H (B-grupp, alla utom topp 8) 

 15. 200 Medley valfri ordning D (A-grupp, alla utom topp 8) 

 16. 200 Medley valfri ordning H (A-grupp, alla utom topp 8) 

 17. 100 Medley valfri ordning D (B-grupp topp 8) - FINAL 

 18. 100 Medley valfri ordning H (B-grupp topp 8) - FINAL 

 Prisutdelning 

 19. 200 Medley valfri ordning D (A-grupp topp 8) - FINAL 

 20. 200 Medley valfri ordning H (A-grupp topp 8) - FINAL 

 Prisutdelning 

 
SKINS-poäng A-grupp: Vinnare 10 poäng, andra plats 8 poäng, Tredjeplats 7, fjärdeplats 6, femte 5 poäng, 
sjätteplats 4 poäng, sjundeplats 3 poäng, åttonde 2 poäng.  
Skins-poäng B-grupp: simmaren får den poäng man placeras på i varje simsätt. 
Placeringarna från alla simsätt summeras sedan och de åtta första går till en medleyfinal i slutet av dagen. 

 


