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Tävlingsbyrå Finns i Fyrishovs entré. Tävlingsbyrån är bemannad fredag 23/1 kl. 17.00-20.00 

 och lördag 24/1 kl. 8.00-10.00.  

 Övrig tid hänvisas till tävlingssekretariatet i simhallen.  

 Föreningarna anmäler sin ankomst till tävlingsbyrån, varvid utkvitterande av  

 eventuella matkuponger och diverse info sker. 

 

Tävlingsledare Ann-Christin Höjdén kan nås på tel. 070-339 13 83 om ni har några frågor. 

 

Ledarmöte Tävlingsledningen och domare håller ledarmöte lördag kl. 8.45 i Gruppomklädningsrum i 

källarplanet enligt skyltning.  

 

Funktionärsmöte Hålls i US kansli (om inte annat anges senare) enligt följande: 

 Lördag kl. 9.15 och 16.15 samt söndag 8.15 och 15.15.  

  

Klubbfack Finns i simhallen i närheten av publikentrén. 

    

Mat För de föreningar som äter på Fyrishov gäller följande tider  

 Frukost  07.00-9.00  

 Lunch  11.00-14.00 

 Middag 18.00-21.00  

 

Omklädning Omklädning sker i omklädningsrum i direkt anslutning till tävlingsbassängen. 

 Ta med hänglås till klädskåpen.     

  

   

Insimning I tävlingsbassängen: 

 Fredag 23/1 17.00-20.00   

 Lördag 24/1 08.00-09.45 och 15.00-16.45 

 Söndag 25/1 07.00-08.45 och 14.00-15.45 

      

Avsimning Avsimning sker i undervisningsbassängen  

  

 

Avanmälningar Avanmälningar till lördagens och söndagens försökspass skall ske senast kl. 9.00 lördag och 

kl. 8.00 söndag. Avanmälan till finalpass skall ske så snart som möjligt, dock allra senast 30 

minuter efter avslutad gren. Avanmälningar lämnas till tävlingssekretariatet i simhallen. 

 Sen avanmälan debiteras med 300 Kr. 

  

 

 

 

Heatlistor  Heatlistor anslås inne i simhallen, samt finns för avhämtning i klubbfacken. 

 

  

Inmarsch Inmarsch sker till samtliga finalheat. Samling för inmarscher sker vid hopptornet mitt på 

långsidan mot ”glasväggen”. 
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Resultat Resultat kommer att anslås löpande inne i simhallen samt kommer att finnas för avhämtning 

vid klubbfacken. Resultatfil laddas ner från Upsala Sällskaps hemsida www.upsalasim.nu. 

 

Live Timing Tävlingen kommer att kunna följas via Live Timing http://www.livetiming.se/ 

 

 

Prisutdelning Nyttopriser till platserna 1-3 i respektive gren. Prispengar till de fem bästa prestationerna 

under tävlingen, oavsett kön, enligt FINA:s poängtabell . Prisutdelning sker efter grenarna 4 

(gren 1-3), 8 (gren 4-7), 12 (gren 8-11), 16 (gren 12-16), 20 (gren 17-19), 24 (gren 20-23), 28 

(gren 24-27) samt 32 (gren 28-32). Pristagarna samlas innan prisutdelning vid den entré till 

Äventyrsbadet som ligger närmast tävlingssekretariatet. 

 

 

Extralopp Möjlighet till extralopp kommer att finnas efter försökspasset på söndagen. 

 Högst 4 heat om som längst 200 m (2 dam, 2 herr), till en kostnad av 300 Kr/start 

 vilket efterfaktureras.  Anmälan till extraloppen ska vara inlämnade senast kl. 8.00 

 söndag morgon. 

 

 

Sjukvård Vid behov, kontakta tävlingssekretariatet eller tävlingsbyrån.  

 

 

Intyg/dispenser Intyg/recept/dispens ska inlämnas till tävlingssekretariatet före första start. 

 

 

Dopingkontroll Dopingkontroll kan förekomma vid GP 

 

 

Upplysningar Upsala Simsällskaps kansli står gärna till tjänst och kontaktas bäst via e-mail: 

kansli@upsalasim.nu 

 

http://www.upsalasim.nu/
http://www.livetiming.se/

