PM
Borås SPEEDO Meet
Datum:

Helgen den 12 – 13 juni

Plats:

Alidebergsbadet, Borås, 8 banor, 50 meter (utomhus)

Transport:

Sker på egen hand

Tider:

Lördag 12 juni
Pass 1: insim 07.30, start 09.00
Pass 2: insim 14.30, start 16.00

Mat:

Ta med en kraftig matsäck och dryck, som skall räcka hela dagen.

Kostnad:

Kostnaden är 250 kr, som ni går in på nedanstående betal-länk, och
betalar så fort som möjligt.

Söndag 13 juni
Pass 3: Läs Pass 1
Pass 4: insim 14.00 start 15.30

boka.goteborgsim.se/Visa/?ID=1953

Tränare:

Claire Hedenskog
Ann Mårdbrink
Anders Holme
Christina Ekstedt

0732-546665
0703-787991
0735-793509 (lördag)
0707-475576 (söndag)

Strykningar:

Till Pass 1 senast fredag den 11 juni kl. 17.00 till respektive tränare.
Därefter till Tävlingsbyrån innan föregående pass är slut på anvisad
blankett, som finns i Tävlingsbyrån.
Strykningar till final senast 30 min. efter avslutad gren till
sekretariatet.
För sent inlämnad avanmälan ”tom bana” debiteras med 150:-.

Priser:

Nyttopriser – kommer endast att gälla för alla 50:or och i övriga
grenar utgår detta helt. Dock erhåller alla en Borås SPEEDO Meet
medalj 1 – 3 i varje gren och åldersklass.

Omklädning:

Sker endast i de anvisade tält och klubbzoner som tilldelas
föreningarna på området.

Åldersklasser:

2004 & Äldre
2005 – 2006
2007 & Yngre

Finalheat:

Det är ett finalheat i varje åldersklass i åldersklassgrenarna.

Entré:

Hjälps åt att hålla avstånd i utrymmen som entré m.m. där det är lite
mindre plats och följ Covidvärdarnas instruktioner.

Covidvärdar:

Kommer att finnas i entrén till Alidebergsbadet samt vid läktaren
och klubbområdet och alla eventuella instruktioner skall följas.

Klubbzoner:

Kommer att tilldelas på plats där deltagare skall hålla sig förutom
vid tävlan och tält tillåts på anvisad yta. Tränarna kommer att
tilldelas ett område vid bassängkanten.
OBS! Efter det tävlingen är slut ser vi alla till att det ser rent och
snyggt, fritt från skräp m.m.

Avsimning:

Sker i undervisningsbassängen, ej i hoppbassängen, och ingen lek
Samt max 5 minuter/tillfälle, och håll avstånd.

Callroom:

Sker i två steg, samling ca 5 min. innan start till steg ett, steg två är
tältet vid startbryggan.

Inmarscher final:

Samling sker vid Callroom/tältet för inmarsch ca 5 min. innan start
till finalerna på 50-meters distanserna.

Prisutdelning:

Pass 1:
Efter gren 6 för gren 3 – 6.
Efter passet är slut för grenarna 1 – 2 samt 7 – 9.
Pass 2:
Efter gren 15 för gren 12 – 15
Efter passet är slut för grenarna 10 – 11 samt 16 – 18.
Pass 3:
Efter gren 24 för gren 21 – 24.
Efter passet är slut för grenarna 19 – 20 samt 25 – 26.
Pass 4:
Efter gren 32 för gren 29 – 32.
Efter passet är slut för grenarna 27 – 28 samt 33 – 34.

Insim:

Klubbarna kommer att få begränsade tider och tilldelas banor.

Handsprit:

Det är ett önskemål att alla tar med sig sin ”egen” handsprit.

Sjukdom:

Vid minsta tecken på sjukdom stannar ni hemma.
Blir ni sjuka på plats – skall föräldrarna komma och hämta er så
fort som möjligt.

LYCKA TILL!

