PM
Västerås Simsällskap hälsar er välkomna till
Västerås Meet 2014
50m
Avanmälan:

Görs på blankett som skall lämnas till Tävlingsbyrån senast 08.00
lördag 5 april för Pass 1. Vi uppmanar er att maila kända
avanmälningar till mikael@tidtagning.se så snart som möjligt,
senast tom fredag 4 april kl. 20.00.
För övriga pass ska avanmälningarna göras senast 1 timme före
passets start. Ange simmarens ID-nummer.

Avsim:

Sker i lilla bassängen.

Cafeteria:

VSS anordnar fikaförsäljning i entréhallen. Kaffe, dricka, bröd,
frukt, varmkorv mm.

Efteranmälan:

Möjlighet till efteranmälan mot dubbel startavgift finns i de grenar
som inte begränsats (innehåller reserver). Vi tar inte emot
efteranmälningar på 800/1500 frisim. Efteranmälan skickas till
oss senast kl.12.00 fredag 4 april. Gå till http://www.tidtagning.se
för att se sida med start- och resultatsidor mm.

Extra lopp:

Inga extralopp.

Funktionärer:

Vi är tacksamma för all hjälp med funktionärer. De som ställer upp
2 pass får en lunch. Anmäl funktionärer till info@vasterassim.nu

Funktionärsmöte:

Samling för funktionärerna 45 min innan varje pass.

Försäljning:

Olander Swim är på plats hela helgen.

Heatlistor:

Finns i klubbfacken samt sätts upp på ett antal platser i hallen.
Listor finns även till försäljning.

Klubbfack:

Finns vid tävlingsbyrån.

Ledarmöte:

Vi vill att en representant/förening kommer på ledarmöte kl. 08.10
på lördagen i konferenslokalen som finns vid bortre långsidan av
simhallen. Vi bjuder på kaffe.

Logi:

De klubbar som har bokat skolsal skall ha städat och utrymt salen
senast kl. 14.00 på söndagen. Kontakta Janne Olson på 0703166841 och meddela ankomsttid.

Mat:

Beställda matbiljetter finns i klubbkuvertet. Alla måltider äts på
Glada Gåsen i Högskolans Kårhus och mattiderna är följande:
Lördag frukost
kl. 06.30 - 07.30
Lördag lunch
kl. 12.00 - 13.30
Lördag middag
kl. 18.00 - 20.00
Söndag frukost
kl. 06.30 - 07.30
Söndag lunch
kl. 12.00 - 13.30
Till samtliga måltider serveras smör, bröd, sallad, måltidsdryck,
kaffe

Omklädning:

Ta med hänglås.

Parkering:

Fri parkering utanför simhallen.

Priser:

Till bästa 1, 2, 3 dam/herr i respektive åldersklass. Beräknas på
Finapoäng i de 4 bästa grenarna/person.
1:an 1000kr, 2:an 700kr, 3:an 300kr samt nyttopriser från Olander
Swim.
I varje pass utlottas på id-nummer ett pris till en dam och en herre.
Priserna kommer från Olander Swim.

Prisutdelning:

Sker efter tävlings slut.

Resultat:

Resultatlista sätts upp fortlöpande på ett antal ställen Resultaten
finns även på Live Timing och tidtagning.se.

Startprocedur:

Hängande start i alla grenar.

Tränarfika:

Avhämtas vid VSS fikaförsäljning (kaffe och kaka).

Tävlingsbyrå:

Bemannad lö-sö kl.07.00 till en timme efter tävlingsdagens slut.

Tävlingsledare:

Benny Odell 070-795 78 91.

Tävlingstider:

Lördag
Söndag

Upplysningar:

pass 1
pass 2
pass 3
pass 4

kl. 09.00, insim kl. 07.30-08.45
kl. 15.00, insim kl. 13.30-14.45
kl. 09.00, insim kl. 07.30-08.45
kl. 15.00, insim kl. 13.30-14.45

Telefon 021-186236 kl 09.00-17.00 eller info@vasterassim.nu
Under tävlingarna vänder ni er till Tävlingsbyrån.

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
4 200 m bröstsim herrar
5 200 m ryggsim damer
6 400 m frisim 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

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

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

Åldersindelning:

A: 18 år och äldre (-96 o.ä) B: 16-17 år (-97 och -98)
C: 15 år (-99) D: 14 år och yngre (-00 o.y)

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

