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Simklubben Triton bjuder in till 
 

Prisjakten VT-2021 

För Crawl & Guldhaj 
       Den pågående covid-19 pandemin ställer krav på tävlingen, men SK Triton har 

gjort en riskanalys och beslutat att genomföra tävlingen på följande sätt: 
Tävlingen är publikfri. 

 

 

Datum: Lördagen den 15 maj  

 

Samling: Dörrarna öppnas på framsidan (stora entrén) för avprickning kl. 

12:40. 

 

Insim: Innan tävlingen börjar har man möjlighet att öva lite extra, s.k. 

insim.  

 

Slut: Simmarna prickas av efter tävlingen är slut för upphämtning av 

förälder kl. 14:00. 

 

Prisjakten: Man tävlar mot sig själv men tillsammans med andra. Klarar 

man en viss stipulationstid (se nedan) får man ett pris. Observera 

att man kan bara får ett pris/valör. Te.x. har man tidigare simmat 

Prisjakten på 25 ryggsim på 29 sekunder och då fått ett silver 

måste man förbättra sig till 26.00 eller bättre för att komma upp 

till guldnivån. Tidigare tider man gjort har vi sparat.  

 Bifogar info om Prisjakten. 

 

 Grenar/distanser att välja mellan: 25 bröstsim & 25 frisim. 

 

 

Anmälan: Sker via denna länk. 

Det går givetvis bra att anmäla sig till bara en gren/distans. 

   

 Anmälan skall vara oss tillhanda senast tisdagen den 11/5.  

 Den 12/5 publicerar vi en deltagarlista på hemsidan, där man kan 

kontrollera att anmälan är korrekt. 

 Saknas ert namn eller man vill efteranmäla sig, skicka ett mejl 

till anders.bengtsson@sktriton.se så får ni en bekräftelse när ert 

mejl är mottaget. 

 

Avanmälan: Vid eventuell avanmälan/strykning, vänligen mejla 

anders.bengtsson@sktriton.se eller skicka SMS till 0739-910949. 

  

 Avanmälan kan göras fram till tävlingsdagen. 
  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHM4EG8uNIiCvgMwZsMrXAMlcpYrwvSMtS7IFB_ypEM7e9Kg/viewform
mailto:anders.bengtsson@sktriton.se
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Övrigt: Han ni frågor eller undringar som berör Prisjakten eller annat?  

Vänligen mejla anders.bengtsson@sktriton.se 

 

 

 

 

Riktlinjer för deltagande i tävlingen: 

 Vi följer de rekommendationer och råd som gäller från Folkhälsomyndigheten.  

 Stanna hemma om du är sjuk 

 Sprita händerna när ni kommer till badet 

 Håll avstånd 

 

Vi kommer inte att ha någon publik på prisjakten. Vi kommer att bemanna upp med fler 

instruktörer så att simmarna skall känna sig trygga. Vi ber er också att duscha och byta om 

hemma så att tiden i omklädningsrummet blir så kort som möjlig. Vi kommer som vanligt att 

publicera resultatlistan på nätet. www.sktriton.se  

 

 

Stipulationstider: 

 

Distans Järn Brons Silver Guld 

25 ryggsim Deltagit 36.00 30.00 26.00 

25 bröstsim Deltagit 38.00 32.00 28.00 

25 frisim Deltagit 33.00 28.00 24.00 

Distans Järn Brons Silver Guld 

50 ryggsim Deltagit 1.02.00 56.00 50.00 

50 bröstsim Deltagit 1.06.00 1.00.00 54.00 

50 frisim Deltagit 58.00 50.00 44.00 

25 fjärilsim Deltagit 34.00 28.00 24.00 

mailto:anders.bengtsson@sktriton.se
http://www.sktriton.se/sida/?ID=98801
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