PM
Kungsbacka Spring Meet
Datum:

8 – 10 april

Plats:

Kungsbacka Badhus, 50 meter, 10 banor

Transport:

Sker med egna bilar. Samåk gärna.

Tränare:

Ann Mårdbrink
Christina Ekstedt
Malin Kaldrup
Anette Thorén
Amanda Ljungberg

Tävlingstider:

Dag
Fredag Pass 1:
Lördag Pass 2:
Lördag Pass 3:
Söndag Pass 4:
Söndag Pass 5:
Göteborg Sim är grupp 1

Strykning:

Strykningar till Pass 1 skall göras senast kl. 11.00 fredagen den
8 april till ansvarig tränare för grupperna.
Därefter gör tränarna sina strykningar i Tränar-APP:en.
Till övriga Tävlingspass skall strykningarna göras senast innan
föregående pass är slut.

Tävlingsavgift:

Tävlingsavgiften för 1-dags är 250 kr, som ni skall betala innan
tävlingen.

Insimning
kl. 16.00 – 17.10
kl. 07.15 – 07.50 (grupp 1)
kl. 14.00 – 15.10
kl. 08.00 – 08.40 (grupp 1)
kl. 14.00 – 15.10

1:a start
kl. 17.30
kl. 09.00
kl. 15.30
kl. 09.00
kl. 15.30

boka.goteborgsim.se/Visa/?ID=3315
Tävlingsavgiften för 2 – 3 dagars tävling är 400 kr, som ni skall
betala innan tävlingen.

boka.goteborgsim.se/Visa/?ID=3316
Tränarmöte:

Är på fredagen kl. 16.00 i konferensrummet i simhallen på plan 3.
Ann går på Tränarmötet.

Seedning:

50m och 100m sträckorna kommer att simmas med avslutande
finalheat i respektive åldersklass.
Övriga sträckor har sedvanlig seedning.

Funktionärer:

Kungsbacka behöver hjälp med funktionärer. Står man två pass
samma dag bjuds ni på lunch samt att ni får en liten gåva.
Anmäla er till tavling@kbss.nu senast tisdag den 5 april.
Funktionärsmötet är 60 min. före varje tävlingspass, och
samlingen är i ett klassrum på Aranäsgymnasiet för samtliga
tävlingspass utom fredagen. Då är funktionärsmötet i
konferensrummet i simhallen på plan 3. Skyltar visar vägen.

Omklädning:

Uthämtning av tagg sker I Tävlingsbyrån vid entrén.
Borttappad tagg debiteras med 100 kr.
Eftersom det är många deltagare skall man dela skåp.
Tänk på att komma så ombytta som möjligt.

Avsimning:

Sker i undervisningsbassängen 1 och 2.

Priser:

Placering 1 – 3 i varje gren och klass erhåller medalj.
Vinnaren vinner dessutom ett pris från KBSS sponsor.
Tre simmare i respektive åldersklass samlar ihop flest FINA-poäng
På max åtta (8) grenar vinner priser från TYR.
Prisutdelningarna genomförs utan prisutdelning.
Det kommer också att vara en pristagarmarsch runt bassängen
direkt efter avslutat insim på respektive pass.

Laguppställning:

Vi kommer att meddela närmare inpå tävlingen vilka
laguppställningar det är.

Hängande start:

Hängande start i samtliga grenar.

Parkering:

Det är mot avgift.

Lunch:

Om ni vill beställa lunch på lördag och söndagen skall ni maila
till ann@goteborgsim.se senast lördag den 26 mars.
Priset är 85 kr/portion, då ingår varmrätt, sallad, bröd och vatten.

