Team Race Meet

Uppdaterad: 2017-12-02

9-10 december 2017

Anmälda:

Hampus B, Anton C, Alvin E, Maja F, Arvid F, Jakob G, Eskil N, Rebecka Ö (8 st.)

Tränare:

Sofie Jörgensen 072 209 60 60,

Plats:
Betalning:

Kungsbacka Simhall, 25m 8 banor
Faktureras

Återbud:

Meddelas din tränare snarast!

RESANDET
Samling vid Ludvika Sporthall för avfärd fredag 8 december kl 15.30!
Två minibussar hämtas på Carnilia kl. 15.15 av Gunilla och Titti
Förslag på fördelning i bussar
Buss 1
Buss 2
Titti
Gunilla
Sofie
Kjell
Anton
Arvid
Eskil
Alvin
Jakob
Ki
Maja
Maria
Rebecka
Anders
Hampus
Vi stannar på vägen ner och äter kvällsmat

TÄVLINGSINFO
Pass
Lördag 9/12 1
Lördag 9/12 2
Söndag 10/12 3
Söndag 10/12 4

Insim
08.45-09.45
14.45-15.45
07.45-08.45
13.45-14.45

Start
10.00
16.00
09.00
15.00

Prel. klart
Ca 13.00
Ca 18.15
Ca 12.15
Ca 16.30

Åldersklasser: Klass A – 16 år och äldre (2001-)
Klass B – 14–15 år (2002-2003)
Klass C – 12–13 år (2004–2005)
Klass D – 11 år och yngre (-2006)
Avanmälan:

Till pass 1: Skall ske senast fredagen den 8/12 kl. 18.00 via WingrodanSync, som
distribueras till föreningen, eller alternativt till: tavling@kbss.nu Därefter innan
föregående tävlingspass slut via WingrodanSync eller till tävlingssekretariatet.
Strykningar som görs senare samt tomma banor beläggs med en extra avgift på 100 kr.

Priser:

Sprintcupen (lördag) Presentkort från TYR till segrarna i respektive simsätt och
åldersklass. Presentkort för högsta FINA poäng. OBS! Endast en vinnare, tjej eller kille
som uppnår högsta FINA poäng i ett enskilt lopp under Sprintcupen.
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Team Race Meet (söndag) I varje åldersklass A till D utses en vinnande förening, som tar
hem en prispokal. I öppen klass (alla klasser sammanräknade) utses en vinnande
förening som tar hem en vandringspokal. Dessutom får de 5 främsta föreningarna
komma fram efter tävlingen och ta emot var sitt pris (presentkort och varupriser).
Regler:

Sprintcupen (lördag) Varje simsätt och åldersklass är en enskild cup med försök
(förmiddag), kvartsfinal, semifinal och final. Till kvartsfinalen går 16 bästa simmarna, till
semifinalen de 8 bästa och till finalen de 4 bästa simmarna.
Team Race Meet (söndag) Team Race Meet är en klubbtävling där man tävlar som lag
och samlar poäng till sin förening. Varje simmare får delta i max 3 st individuella grenar.
Poängberäkningen är 7-5-4-3-2-1 för individuella grenar och dubbla poäng i
lagkapperna. Klubbtävlingen sker dels i respektive åldersklass och dels totalt för hela
tävlingen.

Heatlistor:

Heatlistor kommer att anslås i simhallen samt kommer att finnas för försäljning i KbSS
café i anslutning till simhallen. Heatlistor till första tävlingspasset tas fram efter att
avanmälningstiden till första tävlingspasset gått ut, d.v.s. fredag 8/12 efter kl. 18.00.
Heatlistor publiceras på Livetiming.

Tävlingsbyrå: Tävlingsbyrå kommer att finnas i entrén till Kungsbacka simhall under tävlingsdagen. I
tävlingsbyrån finns service och information för tävlingsdeltagare, funktionärer och
ledare. Klubbfack: Varje deltagande förening har ett fack i tävlingsbyrån. Där läggs
heatlistor, blanketter för avanmälningar av deltagare, matkuponger samt annan
information under tävlingen.
Omklädningsrum: En ledare från varje förening kvitterar ut nyckelband i tävlingsbyrån vid ankomst. Två
simmare/skåp. Återlämnas i tävlingsbyrån efter avslutad tävling. Vid borttappade
nyckelband debiteras föreningen en avgift på 100 kr per saknat nyckelband.
Tekniskt möte: En ledare från deltagande förening, samling kl 09.40 i KbSS klubbrum inför första passet
på lördag
Call Room:

Simmarna samlas i Call Room (vid bubbelpoolen) för gemensam inmarsch i respektive
heat. Funktionär kommer att finnas på plats för avprickning.

TYR Simshop: Shop för försäljning av TYR´s simprodukter kommer att finnas på plats. TYR är på plats
med bemanning liksom vår egen simshop. Betalning med kort, swish eller kontant på
plats.
Tränarfika:

Tränar- och funktionärsfika kommer att serveras under hela tävlingen i Kbss klubbrum
samt i pauserna inne i simhallen (under vattenrutschkanan).
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BOENDE
Övernattning i skolsal i närheten av simhallen. Ta med luftmadrass och sängkläder!

ÄTA…
Vi har bokat alla måltider via Kungsbacka SS
Lördag lunch: Kycklinggryta med ris
Lördag middag: ?
Söndag lunch: Lasagne med tomat- och mozzarellasallad
Loka ingår som dricka

HEMRESA
När vi har tävlat klart på söndagen

KOM IHÅG ATT TA MED…
Allt som behövs för simtävling och övernattning på hårt underlag, luftmadrass, sängkläder,
simkläder för ombyte, glasögon, badmössa, vattenflaska, handdukar.
DU SOM HAR - GLÖM INTE DINA KLUBBKLÄDER!
TAG MED PENGAR TILL ev. MAT PÅ DIT- & HEMRESAN!
Fickpengar kan vara bra att ha med!
Lycka till & ha kul

