PM, NEPTUNIADEN 23-24 maj 2015
KLASSER:
A
B
C
D
Masters

Flickor och pojkar födda
97 & Äldre
98-99
00-01
02 & Yngre
Masters

STARTER:

Hängande start
För att spara tid startar nästa heat med föregående heats simmare i vattnet.
Ej ryggsimsgrenar!

PLATS:

Eriksdalsbadets 50-metersbassäng, 10 banor.
Eltidtagning kommer att finnas.

TIDER:

Datum
Lörd 23 maj
”
”
Sönd 24 maj
”

Insläpp:

Sker prick kl 07:30 vid ingången längst nere vid 50m bassängen från parkeringen.
Det är viktigt att ni alla kommer denna tid och plats då vi inte får komma in tidigare.
Tänk på att ta av er skorna innan ni kliver in i simhallen.

STRYKNINGAR:

Lämnas i sekretariatet senast en timme före respektive tävlingspass,
eller till SK Neptuns kansli senast kl 12.00 den 22 maj via
e-post, k.eriksson@skneptun.se
Därefter till tävlingsbyrån från tävlingsdagen.
Försent inlämnad strykning debiteras med 300kr vid tom bana.

STARTLISTA:

Finns nu på www.livetiming.se och på vår hemsida www.skneptun.se

RESERVER:

Pga att passen ska bli runt 2 timmar har vi skapat reserver på vissa grenar.
Antal reserver är max 20, resten har blivit strukna.

PRISER:

Medaljer till 1-2-3 i varje gren.
Prisutdelning sker i block efter varje pass.
Gäller även för pass 4, Pass 5 och Pass 6

Pass
1
2
3
4
5
6

Insim
07:30
12:00
16:00
07:30
12:00
16:00

Tävl. start
08.30
13:00
17:00
08.30
13:00
17:00

RESULTATISTOR:

Sätts upp i simhallen under tävlingens gång.
Resultat läggs ut på vår hemsida och på www.livetiming.se

LEDARMÖTE:

23/5 - 07:40,
24/5 - 07:40

FUNKTIONÄRER:

Vi tar tacksamt emot funktionärer som vill jobba med oss under denna tävling.
Kontakta oss vid intresse k.eriksson@skneptun.se

FUNKTIONÄRSMÖTE:

Separat funktionärsPM skickas ut av funktionärsansvarig, Jan Lindberg.

FÖRSÄLJNING:

Produkter från Arena kommer säljas på plats

OMKLÄDNAD:

I föreningsomklädningsrummen. Ta med eget hänglås.
OBS! Lämna inga värdesaker i skåpet!

UPPLYSNINGAR:

Mail: k.eriksson@skneptun.se
Tel: 08-556 966 93
Hemsida: www.skneptun.se

Välkomna önskar Simklubben Neptun

