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PM ARENA Vilunda Knatte 
Väsby SS hälsar Er välkomna till Vilundabadet den 12 Mars 2017! 

 
TÄVLINGSPLATS Vilundabadet 25 m bassäng, 8 banor. 

 
DATUM Söndagen den 12 mars, 2017. 
 
TIDER Pass 1: Insim 08:00 Start 09:00 
 Pass 2: Insim 14:00 Start 15:00 
 
KLASSER Klass 11-12 år (född 2006-2005) 
 Klass 10 år o yngre (född 2007 och senare) 
 
 Klass 11-12 år simmar 50 fjäril. 
 Klass 10 år o yngre simmar 25 fjäril. 
  

Tävlingen genomförs med gemensam seedning. På grund av stort antal anmälningar 
har vi varit tvungna att begränsa antalet starter i grenarna.  
 

 Resultatlistan delas upp per klass. Vi tar inte emot några efteranmälningar, 
   
OMKLÄDNING Omklädning sker i Vilundabadet, medtag hänglås. Dela gärna skåp med varandra.   
 
STARTLISTA Startlistan publiceras på www.livetiming.se senast måndagen 6 mars. 
 
STRYKNINGAR Strykningar kan mailas in till vl@vss.se till och med torsdag 9 mars 2017 klockan 12.00. 

På tävlingsdagen skall strykningen ske senast en (1) timme före respektive 
tävlingspass början, och lämnas till sekretariatet på övre läktaren. Strykningar lämnas i 
appen, eller på strykningslistor med uppgivandet av simmarens unika ID-nr.   

 
PRISER Placering 1-3 i varje klass erhåller pokal och placering 4-6 erhåller plaketter. 
 
MEDLEYPRISET  I de två avslutande grenarna på 100 medley tilldelas de 6 främsta i varje gren och klass 

utöver ovanstående priser, även ett specialpris från Arena. 
 
UPPLYSNINGAR Victor Lindekrantz, mobil: 0709-383750, E-post: vl@vss.se 
 
ENTRÉ Entré för simmare och publik sker genom huvudentrén. 
 
FÖRSÄLJNING Försäljning av simartiklar från ARENA finns i shopen som håller till inne i simhallen. Det 

går bra att betala med Swish eller kontanter. 
   
HEATLISTOR Varje klubb kan hämta heatlistor vid sekretariatet som finns på övre läktaren. Heatlistor 

kommer också att anslås i simhallen. 
 
TIDTAGNING Helautomatisk tidtagning. 
 
CAFETERIA Försäljning av enklare förtäring kommer att finnas. 
 
AVSIM: På grund av pågående simskolor så kan vi tyvärr inte erbjuda några 

avsimningsmöjligheter. 
 
ÖVRIGT Under tävlingen skall pooldeck vara fritt från andra än de som skall simma i de 
 kommande två heaten. 
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Pass 1 12/3 2017   Pass 2 12/3 2017 
Insim 08.00 Tävling 09.00   Insim 14.00 Tävling 15.00 
 
GREN STRÄCKA 

 
1 50 bröstsim  flickor 
2 50 bröstsim  pojkar 
3 100 frisim flickor 
4 100 frisim pojkar 
 
PAUS/PRISUTDELNING Gren 1-4 
 
5 50 ryggsim  flickor  
6 50 ryggsim  pojkar  
7 50 fjärilsim  flickor 
8 50 fjärilsim  pojkar 
9 25 fjärilsim  flickor 
10 25 fjärilsim  pojkar 
 
PRISUTDELNING Gren 5-10 
 

GREN STRÄCKA 
 
11 50 frisim  flickor 
12 50 frisim  pojkar 
13 100 bröstsim  flickor  
14 100 bröstsim  pojkar 
 
 
PAUS/PRISUTDELNING Gren 11-14 
 
 
15 100 ryggsim  flickor 
16 100 ryggsim  pojkar 
17 100 medley  flickor 
18 100 medley  pojkar 
 
PRISUTDELNING Gren 15-18

 


