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Ystad Grand Prix / TYR OPEN 2021 
  
Tävlingen äger rum den 29 oktober – 31 oktober 2021.  
 
Tävlingen genomförs över 5 pass. 
 
 
 
Åldersklasser: Damer och herrar A-klass 16 år och äldre 

  Flickor och pojkar B-klass 15 år och yngre  
 
Finalerna kommer att simmas enligt följande. 
Damer & Herrar = A-final 
Flickor & Pojkar = B-final 

    
Tid: Fredag pass 1. Em. insim kl.17.30-18.50.Start kl. 19.00 
 
 Lördag pass 2. Fm. insim kl.07.50-08.50. Start kl.09.00 
    
 Lördag pass 3. Em. insim kl.14.30-15.50. *Start kl.16.00 
    
 Söndag pass 4. Fm. insim kl.07.50-08.50. Start kl.09.00 
    
 Söndag pass 5.  Em. insim kl.14.00-14.50. **Start kl.15.00 
 
De tre snabbaste heaten i varje gren kommer att simmas först på morgonpasset. När alla 
dessa heat avslutats kommer resterande heat att simmas i ordinarie ordning. 
 
*OBS. Starttiden för lördagens finalpass är ändrad, ny starttid kl. 16.00  
med insim från 14.30 
**Ändringen gäller endast lördagens finalpass, söndagens finalpass enligt tidigare 
15.00. 
    
Startavgift: 80:-/start. Fakturering sker efter tävlingens slut. 
 
  
Efteranmälan: Efteranmälan är tillåten i mån av plats mot dubbel avgift. Kontakta  
     kansli@ystadsim.se 
 
Frågor:  Ystads SS via e-mail  kansli@ystadsim.se 
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Heat- och resultatlistor: Finns i respektive klubbfack. 
 
 
Avanmälning/strykningar:  
 Avanmälning ska göras i Wingrodan Sync senast 1 timme före passets start. 

Avanmälningar kan inte ske via mail. DNS debiteras med ordinarie startavgift. 
   
 
Prisutdelning: 
 Enligt senare schema för finalpassen (se Livetiming). 
 
Observera:   Hängande starter kommer inte att tillämpas.  
  Ryggsimsplattformar finns tillgängliga.  
 
Ackreditering:  

100 sek/ackreditering, alla simmare och tränare/ledare behöver ackreditering. 
Ansökan hittar ni på www.ystadsim.com under fliken Ystad Grand Prix. 
Simmaren ackrediteras vid anmälan. 
Anmäl ansvarig ledare för de olika passen till roland.olsson@ystadsim.se 

 Anmälan senast den 26 oktober. Ingen ackreditering = ingen tillgång till 
tävlingsarenan 

 Ackreditering hämtas i samband med avhämtningen av ”taggar”. 
 
Tävlingsledare: 
 Stefan Persson, Jonas Åström. 
 
Funktionärer: 
 Vi tar gärna emot funktionärer från gästande klubbar, detta dock i begränsad 

omfattning. Anmäl intresse till roland.olsson@ystadsim.se 

 
 
Webb-tv: Vi kommer att direktsända tävlingen via vår webb-tv kanal. Webb-tv kanalen 

hittar du på www.ystadsim.com 

 Ystads SS - Simidrott - SolidSport 
 
 
Tagg/band: För att kunna göra inpassage och låsa skåp i omklädningsrum måste ansvarig 

ledare hämta ut ”taggar” till sina simmare. En påse finns för varje klubb att 
avhämta vid receptionen, återlämnas av ansvarig ledare till YSS tävlingsvärd 
efter avslutad tävling. Ej återlämnad ”tagg” debiteras med 200 kr.  
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Mat Lunch: Lunchbuffé erbjudes av vår hotellpartner Fritiden Hotell & Konferens. 
 
 Lunch lördag: Lasagne  11.30-13.30 
 
 Lunch söndag: Skink & Broccoli pasta 11.30-13.30 
 
 Sallad, Bröd & Måltidsdryck ingår. 
  
 PRIS: 105 kr/person, serveras på Hotell Fritiden (gamla Fritidsbadet) 
 
Övrigt Mat: Meddela om ni önskar specialkost, gör detta i samma mail som ni anmäler övrig 
 mat. Skicka till e-mail kansli@ystadsim.se senast tisdag den 26 okt. 16.00. 
 _________ 
  
Mat kväll: Hänvisar vi till Hotell Fritidens restaurang Harrys samt restaurangen på 
 Hotell Continental. Här serveras enligt ordinarie matmeny. 
 Bokning av bord måste göras av respektive sällskap. 

 Hotell Fritiden: Boka bord | Harrys 

 Hotell Continental: Booking (visbook.com) 
 
 

Under tävlingshelgen erbjuder vi 20 % rabatt på köp av mat & dryck i hotellets 
Juicebar. 

 Juicebaren i Ystad | Fritiden Hotell & Kongress (hotellfritiden.se) 
 
 
Priser:  

Medaljer till 1st-3rd plats, Pris i varje åldersklass. 
 

Prispengar:   
Top 5 damer & herrar  1st 8000sek 2nd 6000sek 3rd 4000sek 4th 2000sek  
 5th 1000sek 
1 total vinnare 8000sek 
 
Price for new Arena record: 3.000 sek, gift card from our 

competition sponsor TYR 
 

In order to compete for the prize money, you need to swim at least 2 days out of 3 and at 
least 4 finals. We apply FINA points.  
Total prize money for the competition is 50 000 sek. 
 
 
VÄLKOMNA! 
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