
 

 

 

 

 

  

Varmt välkomna till Kungsbacka Badhus och Pingvinracet! En spännande och fartfylld 

fortsättningstävling för våra yngsta simmare upp till 12 år, som gästas av vår alldeles egna Pelle 

Pingvin. 

Vi kommer att genomföra tävlingen med fullt regelverk. 

Alla simmare, ledare, funktionärer och publik ombeds att använda tävlingsentrén till simhallen. 

Tävlingsentrén hittar ni på långsidan mot den stora parkeringen. Där hittar ni också vår 

tävlingsbyrå med all information som ni behöver. Tävlingsentrén öppnar 07:00. 

  

Datum  Lördagen 4/2 2023, 2 pass  

Plats  Kungsbacka Badhus, 25 m, 10 banor   

Insim  Pass 1: 07:45 – 08:15   KbSS, MASS, Varberg Sim och S02 

  Pass 1: 08:15 – 08:45   SK Laxen, ASLS, SK Alingsås, Trollhättan, 

S77, SK Elfsborg och Göteborg Sim   

 

Tävlingsstart Pass 1: 09:00 och Pass 2: preliminärt 13.00. OBS! Inget insim innan pass 2. 

Avsim Sker på anvisade banor i den grunda delen av bassängen. 

Efteranmälan Efteranmälan av enskilda simmare till redan anmälda klubbar sker i mån av plats 

mot dubbel startavgift. Sista anmälningsdag är 31 januari kl. 23:59. 

Strykningar Strykningar i appen till pass 1 & 2 stänger på fredag den 3 februari kl. 18. 
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Startlista Läggs ut på Livetiming under v. 4.  

Tränarmöte Samling kl. 08:10 i konferensrummet på plan 3. 

Funktionärer Vi tar tacksamt emot hjälp utav Tävlingsfunktionärer. Anmäl funktionärsintresse 

senast den 1 februari på: tavling@kbss.nu. Samling kl. 08:20 samt 12:30 i 

konferensrummet på plan 3. Då tävlingen genomförs med fullt regelverk så är 

praktikanter välkomna. 

Listor Heatlistor finns att köpa i KbSS café. Resultatlistor i alfabetisk ordning sätts upp i 

trapphuset på våning 3. 

Priser Samtliga simmare erhåller en deltagarmedalj.  

Prisutdelning En rolig prisutdelning sker i samband med sista passets slut, så glöm inte att 

stanna kvar till slutet.  

Omklädning Omklädning och dusch sker i anvisade omklädningsrum. Tagg hämtas ut i 

Tävlingsbyrån. Ej återlämnad tagg debiteras simmarens klubb med 100 kr/st. 

Parkering Det finns många parkeringsplatser runt simhallen, samt i närliggande 

parkeringshuset Linden, mot avgift.  

Café KbSS härliga café finns bakom läktaren på 3:e våningen. Här erbjuder vi dryck, 

kaffe, hembakat, toast, finfina smörgåsar, frukt, godis och snacks mm. Här finns 

något gott för alla! 

Tävlingsbyrå Här sker insläppet av samtliga simmare, tränare, funktionärer och publik. I 

tävlingsbyrån på nedre plan i tävlingsentrén har vi även all information kring 

tävlingen. Här hämtar ni även lagkappsblanketter samt hämtar och återlämnar 

funktionärströjor. 

Upplysningar För övriga upplysningar, kontakta oss på: tavling@kbss.nu 
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Pass 1 - lördag fm Pass 2 - lördag em

1 100 medley flickor A 13 100 medley flickor B

2 100 medley pojkar A 14 100 medley pojkar B

3 25 ryggsim flickor C-D 15 25 fjärilsim flickor C-D

4 25 ryggsim pojkar C-D 16 25 fjärilsim pojkar C-D

5 50 ryggsim flickor A-B 17 25 fjärilsim flickor A-B

6 50 ryggsim pojkar A-B 18 25 fjärilsim pojkar A-B

7 25 bröstsim flickor C-D 19 25 frisim flickor C-D

8 25 bröstsim pojkar C-D 20 25 frisim pojkar C-D

9 50 bröstsim flickor A-B 21 50 frisim flickor A-B

10 50 bröstsim pojkar A-B 22 50 frisim pojkar A-B

11 4x25 frisim mixed CD 23 4x25 medley mixed CD

12 4x25 frisim mixed AB 24 4x25 medley mixed AB

A 12 år Minst 1 simmare av endera könet i lagkapperna

B 11 år

C 10 år

D 9 o y år

Vi ses i Kungsbacka! 


