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PM Kungsbacka Spring Meet 

14-16 april 

Läs igenom PMet noga.  

Plats:  Kungsbacka Badhus 

Ledare:  

• Fredag: ingen ledare på plats (strykningar meddelas till Julia, 0763035941) 

• Lördag: Jonathan(0762561812) och Bella 

• Söndag: Julia(0763035941) och Malin 

Mat och Transport: Löser ni själva  

Insim, avsim och Tävlingstider:  

Pass 1, insim 15.00-16.15 tävlingsstart 16.30 avsim: undervisningsbassäng 1 och 2  

Pass 2, insim 07.30-08.40 tävlingsstart 09.00 avsim: undervisningsbassäng 1 

Pass 3, insim 14.30-15.40 tävlingsstart 16.00 avsim: undervisningsbassäng 1 och 2 

Pass 4, insim 07.30-08.40 tävlingsstart 09.00 avsim: undervisningsbassäng 1 

Pass 5, insim 14.00-15.10 tävlingsstart 15.30 avsim: undervisningsbassäng 1 och 2            

Omklädning:   

Uthämtning av tagg sker i tävlingsbyrån vid entrén. Borttappad tagg debiteras med 

200 kr. På grund av det stora antalet deltagare behöver man dela skåp två och två. 

Kostnad:   Starterna kostar föreningen 90 kr per start varav 45 kr per start kommer faktureras 

simmarna kvartalsvis. Detta gäller alla starter som kommer med i startlistan då det är 

dessa starter som föreningen får betala för. Man får alltså betala för sina anmälningar 

även vid sjukdom eller annat förhinder. 

Priser:              Placering 1-3 i varje gren och klass erhåller medalj. Vinnaren vinner också ett pris från 

Maria Åkerberg. De tre simmare i respektive åldersklass som samlar ihop flest FINA-

poäng på max 8 grenar vinner priser från TYR.  

                          Observera dock att tävlingen genomförs utan prisutdelningar.  

                          Pris hämtas i tävlingsbyrån under pågående tävling. de kommer att ha en 

pristagarmarsch runt bassängen direkt efter avslutat insim på respektive pass där man 

uppmärksammar pristagarna från föregående pass. Pristagarna från pass 5, FINA-

pristagarna samt övriga pristagare hyllas direkt efter sista passet. 

                          Bästa klubb vinner ett pris med 100 fria starter till Kungsbacka Spring Meet 2023. 

Poäng utgår till de 10 bästa i varje åldersklass och gren enligt 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 

som sedan räknas samman till en totalpoäng.  
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Strykningar: Sker till din tränare så snart som möjligt men före pass 1 senast fredag 14/4 11.00. För 

pass 2–4 senast vid föregående pass slut. Tomma banor kostar föreningen 100 kr som 

faktureras simmaren efter tävlingen. 

Startlista:        

 Ni hittar startlistan på Swimify Startlista(swimify) och på Livetiming 

Startlista(livetiming)   

 

Övrig info:  Kungsbacka har behövt heatbegränsa tävlingen så håll koll på startlistan om det är så att 

ni ligger som reserv i några grenar och meddela er tränare om ni vill strykas.  

Begränsningar är gjorda per åldersklass i de grenar där åldersklasserna är uppdelade. I de grenar med 

öppen klass är heatbegränsningen enbart gjord på anmälningstid.  

Lagkappslag: de lag som vi ställer upp med under helgen simmas med tanke på eventuella lagkapper 

på mästerskap i sommar.  

https://live.swimify.com/competitions/kungsbacka-spring-meet-2023-2023-04-14/events/entries/1/23
https://livetiming.se/program.php?cid=7176&session=0&all=1

