PM
Pingvinracet
Här kommer viktig information först gällande Covid och de åtgärder som
Kungsbacka har vidtagit för att minimera trängsel och för att leva upp till
gällande restriktioner.
Följande information har vi fått från Kungsbacka Simsällskap.
Kungsbacka Simhall är en jättestor simhall, men tyvärr är det väldigt små omklädningsrum.
Omklädningsrummen kommer därför inte att vara öppna för simmarna. Vi uppmanar
därför alla simmare att duscha och byta om hemma innan ni kommer. Ombyte kan sedan
ske på läktaren eller i utrymmena bakom läktaren.
Simhallen kommer att vara indelad i hemzoner för respektive klubb.
Vi kommer på grund av gällande restriktioner
inte kunna ha någon publik på plats.
Vi kommer dock att kunna erbjuda många föräldrar en plats som funktionär om man vill
vara på plats. Anmäl funktionärsintresse senast den 1 februari på: tavling@kbss.nu .
Det går även att anmäla sig som funktionär även om man saknar utbildning, vi har några
platser som inte kräver funktionärsutbildning.
Pingvinracet är inte någon offentlig tillställning eller allmän sammankomst och vi är därför
förhindrade att släppa in andra än anmälda simmare,
anmälda tränare och anmälda funktionärer.
Eftersom Pingvinracet inte faller under offentlig tillställning/allmän sammankomst
kontrolleras inga Covidbevis utan bara att du är behörig i någon av
de tre ovanstående kategorierna.
Alla simmare, ledare och funktionärer ombeds att använda tävlingsentrén till simhallen.
Tävlingsentrén hittar ni på långsidan mot järnvägsspåren. Där hittar ni också vår
Tävlingsbyrå med all information som ni behöver

Vid minsta symtom stannar man hemma, och meddelar sin tränare.
Datum:

Lördagen den 5 februari 2022

Plats:

Kungsbacka Badhus, 25 meter, 8 banor,

Adress:

Kungsbacka Sportcenter

Transport:

Sker med egna bilar.

Tränare:

Sara Högstedt
Linnea Högstedt
Nikolai Kolderup
Agnes Morelli
Loke Egnell
Anette Thorén
Amanda Ljungberg

Insimningstider:

Insimningstiderna är uppdelade på alla klubbar, så
Göteborg Sim simmar in följande tider:
Pass 1: kl. 08.00 – 08.35
Pass 2: kl. 13.10 – 13.45
(man kan använda alla 20 banorna)

Tävlingsstart:

Pass 1: kl. 09.30
Pass 2: kl. 14.00

Strykning:

Till Pass 1 skall ske senast fredagen den 4 februari kl. 16.00
till ansvarig tränare för respektive grupp, som sen gör
strykningen på Tränar-APP:en.
Till Pass 2 när Pass 1 är färdig simmat.

Tävlingsavgift:

Tävlingsavgiften är 250 kr, som ni skall betala på nedanstående
Betal-länk innan tävlingen.
boka.goteborgsim.se/Visa/?ID=3279

Tränarmöte:

På Tränarmötet är det Nikolai som går på det.
Tränarmötet är kl. 08.30 i Konferensrummet Plan 3.

Funktionärsmöte:

Om någon förälder har anmälts sig som funktionär är
Funktionärsmötet kl. 08.50 samt kl. 13.20 i Konferensrummet
på plan 3.
Funktionärströjor hämtar och återlämnar ni i Tävlingsbyrån.

Hemzoner:

Viktigt att vi befinner oss i våra ”hemzoner”.

Avsimning:

Sker i den grunda delen av bassängen.

Prisutdelning & Priser:

Samtliga deltagare erhåller en deltagarmedalj.
En rolig prisutdelning sker i samband med sista passets
slut, så glöm inte att stanna kvar till slutet.
Glöm inte att kontrollera med er tränare om ni skall få pris.

Matsäck:

Det är bra om ni har med er en stor matsäck som skall räcka
under hela tävlingen, för cafét är inte öppet.

Parkering:

Det finns många parkeringsplatser runt simhallen.

Livetiming:

Om ni går in på www.livetiming.se kan ni följa era barn där.
När ni har kommit in på www.livetiming.se gör ni följande:
 Sök tävling
 Ni scrollar ner till tävlingen eller datumet
 Tryck på Pingvinracet
 Sen på höger sida lite högre upp ser ni att det står Live, där
trycker ni, och sen kan ni se hela tävlingen där.
Ett tips är att ni trycker först på Program innan ni går till Live,
och sen Heatlista, för att ni skall kunna se vilken heat ert barn
tävlar i.

Lagkapper:

När ni kommer till simhallen frågar ni respektive tränare hur
laguppställningen ser ut.
Uttagningen till lagkapperna sker med lottdragning.
Anette ansvarar för lottdragningen.

Kläder:

Bra om vi använder våra klubbkläder.
Vår Simshop har öppet varje jämn vecka mellan kl.
17.00 – 18.30. Simshopen ligger vid hörnan vid den
lilla parkeringen på Valhallabadet.

Badmössa & Glasögon:

Glöm inte att ha med er två par badmössor och glasögon i fall
att - ett par skulle gå i sönder.

Åldersklasser:

A/ 12 år
B/ 11 år
C/ 10 år
D/ 9 år & yngre

Viktigt:

När ni har tävlat färdigt skall ni ta kontakt med tränaren - innan
ni åker hem.

Göteborg Sim önskar alla ett stort
LYCKA TILL!

