PM
Höstsimiaden Stenungsund
Datum:

Lördagen den 4 december 2021

Plats:

Stenungsund Arena, 25 meter, 8 banor.
Publik är välkomna men p.g.a. nya riktlinjer så behöver publiken
visa upp Covidbevis och legitimation vid entrén till simhallen
mitt emot STC.
Det är också nötförbud i hela arenan.

Transport:

Sker på egen hand.

Tränare:

Christina Ekstedt
Amalia Mattisson
Sara Högstedt
Pernilla Höstedt (stöttar upp för T1 Valhalla)
Agnes Morelli
Amanda Ljungberg

Tider:

Pass 1: (lördag)
Samling kl. 08.00
Insimning kl. 08.15 – 09.15
1:a start kl. 09.30 och slut ca kl. 13.00
Pass 2: (lördag)
Samling kl. 13.30
Insimning kl. 13.45 – 14.50
1:a start kl. 15.00 och slut ca kl. 18.30

Strykningar:

Strykningarna skall göras till båda passen till respektive tränare
senast fredag den 3 december kl. 17.00, som sen gör
strykningarna via Tränar-APP:en.
Vid för sen avanmälan liksom vid tomma banor utgår en avgift på 100kr.

Lagkapper:

När ni kommer till simhallen skall ni fråga er tränare om ni skall
simma i något lag.
Laguppställning skall göras via Tränar-APP:en.

Mat:

Lunch och fika finns att köpa på Arenans egen restaurang BOOST.

Tränarmöte:

Kl. 08.30 i Konferensrummet ovanför kassan i entrén.

Kostnad:

Kostnaden är 250 kr, som ni skall betala in på nedanstående
Betal-länk senast innan tävlingen startar.
boka.goteborgsim.se/Visa/?ID=3089

Funktionärer:

S77 Stenungsund tar tacksamt emot funktionärshjälp.
Det skall vara en funktionär per pass från Göteborg Sim.
Står man båda passen bjuder klubben på lunch.
Meddela namnuppgifter senast 27/11 till: funktionar@s77.se
Ni som anmäler er att hjälpa till som funktionärer - sker samlingen
45 minuter före utsatt starttid i Konferensrummet ovanför kassan
i entrèn.

Omklädning:

Skåpen kommer ej gå att låsa, och inga nyckel-band kom
att delas ut. Kom så ombytta som möjligt.

Invigning:

Inmarsch kommer ske innan första passet. Två simmare från varje
förening skall samlas innanför barnbassängen längst in i simhallen.
senast kl. 09.15. Ni får information från tränarna vilka två som skall

gå inmarschen. Här skall vi bära klubbkläder.
Priser:

I åldersklassen 10 år och yngre (2011 och yngre) upprättas ingen
rangordnad resultatlista utan sorteras i bokstavsordning.
Deltagarpriser delas ut till samtliga simmare i åldersklassen.
I åldersklasserna 11 och 12 år (2009 – 2010) delas medaljer ut till
placering 1 – 3.

Priser:

Ingen prisutdelning kommer att ske. Medaljer till de tre främsta
i varje gren och åldersklass. Ann hämtar medaljerna, så har vi en
”egen” gemensam prisutdelning när passen är avslutade i entrén.

Call Room:

Vi kommer att ha ett Call Room med början i rehab bassängen
och bakom startpallarna.

Parkering:

Parkeringen är gratis.

Övrigt:

-

Det är bra att ha med sig två par glasögon och två badmössor.
Glöm inte vattenflaska.
Vi bär klubbkläder under tävlingen och på prispallen.

LYCKA TILL!

