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Tävlings-PM Karlstad Öppet Vatten  

Karlstad Öppet Vatten genomförs i Mariebergsviken med start och mål vid Orrholmens badplats. 

Distanser: 400m, 1500m och 3000m.  

Alla sträckor genomförs i tävlingsklass herr/dam och motionsklass. Licens Öppet Vatten krävs för att 

få simma i tävlingsklass 1500m och 3000m. Motionsklass behöver ingen licens.  

 

Priser till ettan, tvåan och trean i tävlingsklasser dam och herr. I motionsklassen lottas priser ut på 

startnumret.  

 

Utrustning  

• Våtdräkt lång eller kort får användas, se nedan. 

• Karlstad Öppet Vattens badmössa med startnummer ska bäras hela loppet.  

• Om simmaren använder egen badmössa ska Karlstad Öppet Vattens badmössa bäras utanpå 

den egna.  

• Neoprenluva är tillåten. Handskar och strumpor är inte tillåtna.  

 

Våtdräkt och Vattentemperatur  

• Vid temperaturer mellan 18 - 22 grader rekommenderas våtdräkt.  

• Under 18 grader måste våtdräkt användas.  

• Över 22 grader rekommenderas inte våtdräkt 

Vid temperaturer under 16 grader eller vid svåra väderförhållanden kan banan komma att kortas.  

 

Anmälan  

Anmälan sker via race.se. Anmälan kan även ske på tävlingsdagen på plats i tävlingssekretariatet till 

förhöjd avgift senast en timma före start. Det är möjligt att överlämna sin plats till annan simmare 

senast en timma före start. Bytet sker i sekretariatet. Ingen återbetalning sker om simmare inte kan 

delta i loppet.  

 

Start och registrering 

Obligatorisk säkerhetsgenomgång sker en halvtimma före start. Alla simmare måste passera 

startfållan för att bli avprickade 10 minuter före start.  

 

Tidtagning 

Manuell tidtagning tillämpas på 400m, 1 500m och 3 000m.  

 

Målgång 

Målgång sker på land. Efter målgång går simmaren genom målfållan för avprickning. Preliminära 

resultat presenteras direkt efter målgång i race.se .  

 

  

https://race.se/
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Banan 

Simmare ska följa arrangörens markerad bana. Valfritt simsätt får tillämpas. Sträckorna 400m 

simmas på en varvbana. Sträckorna 1 500m och 3 000m simmas samtidigt på en varvbana. 1 500m 

simmar ett varv och 3 000m simmar två varv. 

 

Simmare har möjlighet att vila vid säkerhetsbåtarna eller brygga. Simmaren får dock inte röra sig i 

banans längdriktning på annat sätt än via simning.  

 

Karlstad Öppet Vatten tillämpar maxtid för 3 000m. Det innebär att ingen simmare får gå ut på varv 

två 1 timma efter start.  

 

Din säkerhet: All simning sker på egen risk. Genom anmälan bekräftar du av du klarar av att 

simma sträckan i valfritt simsätt. Målsman ansvarar för att barn klarar av att simma sträckan. 

Alla deltagare är försäkrade via Svenska Simförbundet försäkring hos Folksam. Säkerhetsbåtar och 

funktionärer kommer att finnas utmed banan. Det är tillåtet med säkerhetsboj i motionsklass.  

 

Simmare som bryter loppet 

Om du tvings bryta loppet ska du snarast ta dig i land och anmäla detta till sekretariatet. Du MÅSTE 

lämna in din badmössa i tävlingssekretariatet för att bli avprickad. 

 

Avbruten tävling 

Tävlingsledningen kan avbryta eller ställa in tävlingen på grund av yttre extraordinära 

omständigheter. Om tävling måste avbrytas av säkerhetsskäl ska alla deltagare ta sig kortaste vägen 

till land och sedan agera som för brutit lopp. Tvingas tävlingen avbrytas utbetalas ingen ersättning.  

 

Avkortad/Inställd tävling 

Karlstad Öppet vatten reserverar sig för eventuella förändringar av bansträckningen och längd på 

grund av för låg vattentemperatur och väderförhållanden.  

Skulle tävlingen tvingas ställas in på grund av vattentemperatur, väder eller vind, förbehåller 

arrangören rätten att flytta över alla deltagare till nästa års tävling. Vid eventuell nedkortning av 

distanserna gäller ordinarie deltagaravgifter.  

Blir tävlingen inställd till följd av Covid-19 kommer alla deltagare per automatik flyttas över till nästa 

års tävling. 

 

Resultat 

Resultatlistor publiceras i tävlingsområdet, på race.se samt på Karlstads simsällskaps hemsida.  

 

Registrering 

Anmälan sker via race.se .  

 

Åldersgräns 

Åldersgräns för 400m: Året barnet fyller 10 år.  

Åldersgräns för 1 500m och 3 000m: Året barnet fyller 12 år.  

 

 

https://race.se/
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Bilder och filmer 

Genom anmälan i Karlstad Öppet Vatten godkänner deltagaren att bilder och filmer fritt får 

användas av Karlstad Simsällskap inom ramen för Karlstad Öppet Vattens hemsidor, 

marknadsföring och nyhetsbevakning. Karlstads simsällskap är inte skyldiga att meddela när denna 

medverkan sker.  


