Västerås Simsällskap inbjuder till

Västerås Meet 2020
50m
Plats:

Lögarängsbadet, Västerås.

Tävlingsdatum:

14-15 mars 2020.

Tidtagning:

Västerås Tidtagning www.tidtagning.se

Tävlingstider:

Pass 1, 3: Klockan 09.00 (Insimning 07.30-08.45)
Pass 2, 4: Klockan 15.00 (Insimning 13.30-14.45)
Tiderna kan justeras, se kommande PM.

Bana:

50m och 10 banor

Åldersindelning:

A: 18år och äldre (-02 o.ä.) B: 16-17 år (-03 och -04)
C: 15 år (-05) D: 14år och yngre (-06 o.y)

Tävlingsbestämmelser:

Samtliga grenar genomförs i direktfinaler med seedade
heat och seedade banor. Ingen deltagare får starta i någon
annan åldersklass än den hon/han tillhör.
I övrigt gäller Svenska Simförbundets tävlingsbestämmelser.
Anmälningstider gjorda i 50m-bassäng seedas före tider
gjorda i 25m/25y-bassäng

Tävlingsform:

Alla åldersklasser seedas in tillsammans och fördelas i
resultatlistan i respektive klass.

Anmälan:

Anmälan skall vara registrerad i Tempus senast fredag den 21
februari 2020. Inget annat sätt att anmäla på är möjligt.
Anmälningstider gjorda i 50m-bassäng seedas före tider
gjorda i 25m/25y-bassäng. På 800/1500 frisim görs en
omräkning av tider gjorda i 25m-bassäng

Startlista:

Presenteras på www.tidtagning.se senast under v9.

Heatbegränsningar:

Vi förbehåller oss rätten att heatbegränsa vid behov.

Strykningar:

Strykningar av simmare skall ske senast en (1) timme före
respektive tävlingspass början. Strykningar görs i Tränarappen,
inloggningsuppgifter mailas ut till den mailadress som anges i
samband med anmälan i Tempus.

Efteranmälan:

Tas emot i mån av plats mot dubbel avgift tom fredag 13 mars
2020 kl 12.00. på anmalan@tidtagning.se . Efteranmälda seedas
efter tid. Anmälningstider gjorda i 50m-bassäng seedas före
tider gjorda i 25m/25y-bassäng. På 800/1500 frisim görs en
omräkning av tider gjorda i 25m-bassäng.

Anmälningsavgift:

70:-/start. Debitering sker av Västerås Simsällskap i efterhand. För
efteranmälan uttas dubbel startavgift.

Grenordning:

Se nedan.

Priser:

Till bästa 1, 2, 3 dam/herr i respektive åldersklass. Beräknas på
Finapoäng i respektive simmares 4 bästa grenar.
1:an 1000kr, 2:an 700kr, 3:an 300kr.
I varje pass utlottas på id-nummer ett pris till en dam och en herre.

Mat:

Se www.vasterassim.nu from v5 2020

Logi:

Se www.vasterassim.nu from v5 2020

Fika:

Kommer att finnas till försäljning.

Försäljning:

Försäljning av simutrustning kommer att finnas.

Funktionärer:

Vi tar gärna emot funktionärs hjälp från deltagande föreningar.
Även nyutbildade som vill göra praktik är välkomna. Vi har ett
antal KLÄRK utbildade på plats för stöttning. Kontakta Västerås
Simsällskap i god tid på info@vasterassim.nu

Tränare:

Tränarfika finns under hela tävlingen.

Tävlingsbyrå:

Bemannad 07.00 - 1 timme efter tävlingsdagens slut.

Extra lopp:

Kommer att erbjudas om tiden tillåter. Information i PM.

Livetiming:

Tävlingen kommer att kunna följas genom Livetiming.

Upplysningar:

Jan Olson, Västerås Simsällskap
Mail: info@vasterassim.nu Telefon: 021-186236 (tonval 2)

GRENORDNING

Gren Pass 1 start 09.00 insim 07.30

Gren Pass 3 start 09.00 insim 07.30

1 100 m bröstsim damer
2 100 m fjärilsim herrar
3 200 m medley damer
4 400 m frisim herrar
5 200 m ryggsim damer
6 200 m bröstsim herrar
7 800 m frisim damer

14 200 m frisim herrar
15 200 m fjärilsim damer
16 100 m ryggsim herrar
17 100 m frisim damer
18 400 m medley herrar
19 1500 m frisim damer

Gren Pass 2 start 15.00 insim 13.30

Gren Pass 4 start 15.00 insim 13.30

8 1500 m frisim herrar
9 400 m medley damer
10 100 m frisim herrar
11 100 m ryggsim damer
12 200 m fjärilsim herrar
13 200 m frisim damer

20 800 m frisim herrar
21 200 m bröstsim damer
22 200 m ryggsim herrar
23 400 m frisim damer
24 200 m medley herrar
25 100 m fjärilsim damer
26 100 m bröstsim herrar

Omräkningstider
Sträcka

Damer

Herrar

800 meter
1500 meter

+ 13,78
+ 24,08

+ 16,28
+ 32,34

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

