
Inbjuder till

Klippan Swim Cup
lördagen den 29 oktober 2022

Äntligen kan vi arrangera tävlingar igen i Klippan. Detta då vi har köpt in en ny
utrustning och har ett nytt sekretariat. Vi hoppas att alla gästande klubbar har

förståelse för att det inte kommer att stressas på denna tävling och vårt
sekretariat kommer göra sitt yttersta för att få ihop allt. Vill någon från gästande

klubbar hjälpa till med funktionärer så tar vi tacksamt emot hjälp.

Tävlingsplats: Klippans Badhus, Södra Skolgatan 2, Klippan

25 m x 6 banor med helautomatisk tidtagning

Tävlingsklasser: 12 år o yngre, 13-14 år, 15-16 år, 17 år o äldre, Master, Para

Tävlingstid: Pass 1= Insim 07.30-08.45 Start 09.00

Pass 2= Insim 13.30-14.45 Start 15.00

Grenar: Se på sida 3

Anmälan: Anmälningar sker via Tempus senast lördagen den 15 oktober.
Anmälan på Tempus öppnar upp senast 5 oktober

Efteranmälan: Vi tar emot efteranmälan fram tills en timme innan
tävlingsstart, Kostnad av 100kr



Extralopp: Om tävlingsledaren godkänner, så kan vi erbjuda extralopp under
pass 1. Distansen får ej överskrida 200m. Kostnad 100kr/per start

Deltagare: Alla deltagare har rätt att delta utan heat begränsning

Startavgifter: 50 kr per individuell start

Strykningar: Avanmälan görs via appen eller via mail till
tavling@klippanssimsallskap.se. Sen strykning (tom bana) debiteras 100 kr

Startlista: Startlistan kommer att läggas ut på Livetiming senast tisdagen den
25 oktober

Priser: Priser till de 3 första i respektive gren för åldersklasserna 13-14, 15-16,
17år o äldre samt Master. 12år o yngre kommer att få deltagarmedalj

Mat: Vi kan erbjuda matbiljetter till gästande föreningar om det blir minst 70st
som beställer totalt. Priset för matbiljett ligger på 100kr styck. Maten serveras i
gymnasiets matsal som är i samma byggnad som simhallen. Beställning av mat
ska vara oss tillhanda senast onsdagen den 19 oktober. Beställning gör man via
tavling@klippanssimsallskap.se, ange ev. matallergier. Matbiljetter hämtas i
kiosken. Klubben kommer att fakturera i efterhand för varje förening. Vi
kommer även att ha ett begränsat antal matbiljetter till försäljning i kiosken för
föräldrar mm. Om man ställer upp som funktionär under hela dagen så bjuder
vi på matbiljetten

Logi: Om boende önskas så kontakta oss på tavling@klippanssimsallskap.se så
kan vi komma med förslag och kontaktuppgifter till möjligheterna som finns

Pauser: Paus på 15 min kommer att ske efter grenarna 5 & 14.
Prisutdelningarna kommer att ske efter grenarna 5, 9, 14 & 18

Tränarfika: Tränarfika kommer att finnas ute vid kiosken, (himmabagat)

Tränarmöte: Tränarmöte kommer att ske ute vid kiosken 08.00

Avsimning: Avsimning kommer att ske i mellanbassängen

Resultat: Alla resultat kommer ni att hitta på Livetiming, 12 år o yngre kommer
att rankas i bokstavsordning

Klubbfack: Klubbfack kommer ni att hitta nere vid sekretariatet
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Heatlista: Heatlistor kommer att finnas i klubbfacken. Publik hittar heatlistor
på Livetiming

Kontakt: Vid frågor kontakta oss på mail via tavling@klippanssimsallskap.se

Övrigt: Ta med hänglås för att kunna låsa skåpen och dela gärna skåp med era
kompisar så att alla får plats

Tävlingsledare: Bernt Jönsson 0709-765471

Grenordning KSS 50år
Pass 1

Gren Distans Damer/Herrar
1 50m Fjärilsim Damer
2 50m Fjärilsim Herrar
3 100m Ryggsim Damer
4 100m Ryggsim Herrar
5 50m Bröstsim Damer

PP PRISUTDELNING+PAUS PP
6 50m Bröstsim Herrar
7 100m Frisim Damer
8 100m Frisim Herrar
9 100m Medley Damer
P PRISUTDELNING P

Pass 2

Gren Distans Damer/Herrar
10 100m Fjärilsim Herrar
11 100m Fjärilsim Damer
12 50m Ryggsim Herrar
13 50m Ryggsim Damer
14 100m Bröstsim Herrar
PP PRISUTDELNING+PAUS PP
15 100m Bröstsim Damer
16 50m Frisim Herrar
17 50m Frisim Damer
18 100m Medley Herrar
P PRISUTDELNING P
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