Inbjudan till 2018/19 års upplaga av
Seriesim – division 1

SK Poseidon inbjuder härmed till omgång 4
Tävlingsplats

Högevallsbadet i Lund inomhus 25 m x 8 banor, dubbla eltider.

Insläpp

Insläppet öppnar 12:15, badet önskar att alla respekterar detta.

Tävlingstid

Söndagen den 31 mars 2019
insim 12.30
start 14.00

Bantilldelning

Poseidon
VNSK
Landskrona

Anmälan

Anmälan skall vara oss tillhanda senast 25 mars kl.20.00
via Tempus anmälan
eller i undantagsfall till: anmalan@skposeidon.se

Poängberäkning

6-lagsserie Individuellt: 13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
Lagkappen (dubbelt): 26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2

Strykningar

Strykningar lämnas in senast en timme innan start!
OBS! inga ändringar mottages efter kl. 13.00!
E-posta gärna in era strykningar så tidigt som möjligt.

Lagkappsuppställningar

Listor för gren 1 och 2 lämnas in senast samtidigt som
strykningarna samt för gren 27 och 28 senast före pausen
efter gren 14. Sent inlämnade listor ignoreras!
E-posta gärna in lagen så tidigt som möjligt.

Information

Strykningslistor samt anmälningslistor för lagkapperna
skickas ut till deltagande klubbar i början på vecka 13.

bana 2
bana 4
bana 6
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Triton
bana 3
Helsingborg bana 5
MKK
bana 7

Resultat

Resultatlista och statistikfiler anslås på hemsidan
www.skposeidon.se

LiveTiming

Tävlingen finns även på LiveTiming på:
www.livetiming.se/index.php?cid=4487

Tränarfika

Tränarfika kommer att vara uppdukat på andra våningen i
anslutning till läktarentrén.

Avsimning

Erbjuds i 50 meters bassängen i anvisade banor.
Passagen till 50:an sker via dörrarna där man även kommer till
trappan som leder upp till omklädningsrummen.

Försäljning

Försäljning av simartiklar bl.a. från Arena kommer att ske i
Poseidons shop i klubblokalerna med ingång från foajén.

Parkering

I det parkeringshuset ”Arena Park”. Infarten är från Ringvägen och
Stattenavägen.
Det kostar fortvarande 10 kr/timme dagtid.

Ingång

Huvudingången. Följ sedan gul linje på golvet till
omklädningsrummen för tävlingen på andra våningen.

Entréarmband

Armbanden delas ut i entrékassan. Ett armband per simmare
delas ut, medföljande får samsas om samma skåp som
simmarna.
För förlorat armband vill badet ha ersättning (120 kr).

Omklädning

Omklädningsrummen för Tävlingsbassängen ska användas. De
ligger på andra våningen ovanför 50:an. Det behövs det speciella
armband (med RFID) för att komma in och ut samt för att kunna
använda skåpen.

Funktionärer

Det är alltid svårt att få tillräckligt med erfarna funktionärer till
tävlingar. Vi är tacksamma om gästande simklubbar ställer
upp med funktionärer till de olika passen.
Funktionärsansvarig är thorbjorn@skposeidon.se.

Ledarmöte

Klockan 13.10 söndagen den 31 mars.

Tävlingsledare

Sune Lind - Skånesim.

Telefonnummer

Till de ansvariga under tävlingsdagarna:
070 – 249 11 53 [Andrus Kangro - tävlingsansvarig]
070 – 595 48 88 [Thorbjörn Holmberg - funktionärsansvarig]

Kontakt/frågor

Via e-post till andrus@skposeidon.se
eller telefon 070 - 249 11 53
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Grenordning Seriesim
Gren 1
Gren 2
PAUS
Gren 3
Gren 4
Gren 5
Gren 6
Gren 7
Gren 8
Gren 9
Gren 10
Gren 11
Gren 12
Gren 13
Gren 14
PAUS
Gren 15
Gren 16
Gren 17
Gren 18
Gren 19
Gren 20
Gren 21
Gren 22
Gren 23
Gren 24
Gren 25
Gren 26
PAUS
Gren 27
Gren 28

4 x 50 medley flickor - en simmare från vardera åldersklassen
4 x 50 medley pojkar - en simmare från vardera åldersklassen
5 minuter
50 frisim flickor 11 år och yngre
50 frisim pojkar 11 år och yngre
100 frisim flickor 12-13 år
100 frisim pojkar 12-13 år
100 frisim flickor 14-15 år
100 frisim pojkar 14-15 år
50 bröstsim flickor 11 år och yngre
50 bröstsim pojkar 11 år och yngre
100 bröstsim flickor 12-13 år
100 bröstsim pojkar 12-13 år
100 bröstsim flickor 14-15 år
100 bröstsim pojkar 14-15 år
15 minuter
50 ryggsim flickor 11 år och yngre
50 ryggsim pojkar 11 år och yngre
100 ryggsim flickor 12-13 år
100 ryggsim pojkar 12-13 år
100 ryggsim flickor 14-15 år
100 ryggsim pojkar 14-15 år
25 fjärilsim flickor 11 år och yngre
25 fjärilsim pojkar 11 år och yngre
50 fjärilsim flickor 12-13 år
50 fjärilsim pojkar 12-13 år
50 fjärilsim flickor 14-15 år
50 fjärilsim pojkar 14-15 år
5 minuter
5 x 50 frisim flickor - en simmare från vardera åldersklassen
5 x 50 frisim pojkar - en simmare från vardera åldersklassen
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