PM
Sälsimmet den 7-8 oktober

Njurunda hälsar alla deltagande föreningar, simmare och tränare hjärtligt välkomna till
Njurunda.

Tävlingsplats:

Njurundahallen, 25 m, 6 banor

Tävlingstider:
lördag 7 oktober
Pass 1
Insim 13:00 – 14:15

Tävlingsstart 14:30

söndag 8 oktober
Pass 2
Insim
Pass 3
Insim

Tävlingsstart 09:00
Tävlingsstart 15:00

07:30 – 08:45
13:30 – 14:45

Efteranmälan:

I mån av plats kan efteranmälan inlämnas till sekretariatet senast
75 min före passets start. Efteranmälningsavgift 100 kr/start.

Avanmälningar:

Strykningar görs i tränarappen eller på avsedd blankett på plats till
sekretariatet senast 75 min före passets första start.

Hängande start:

Vi tillämpar hängande start i alla grenar förutom i
ryggsimsgrenarna. Vi ber Er informera Era simmare, så att
tävlingen kan genomföras på smidigt sätt

Lagkapp:

Görs i tränarappen eller på avsedd blankett på plats till
sekretariatet senast 75 min före passets första start.

Prisutdelning:

Sker efter var fjärde gren. Vi ber alla tränare att se till att simmarna
är på plats så att prisutdelningarna kan ske smidigt och snabbt.

Ledarmöte:

Kommer ske lördag den 7 oktober kl 13:15 konferensrummet på
övervåningen. En representant från varje klubb

Heatlistor:

Varje klubb kan hämta heatlistor i respektive klubbfack i
simhallen. Heatlistor kommer även att anslås på anvisad plats i
simhallen.

Livesändning:

Tävlingen kommer att sändas live via vår hemsida njurundasim.nu

Resultat:

Tävlingen kan följas via Livetiming resultat kommer finnas på vår
hemsida efter tävlingen undertävlingen. www.njurundasim.nu

Omklädning:

Sker i massomklädningsrum arrangörsklubben ansvarar ej för
förlorade saker

Avsim:

Avsim sker i undervisningsbassängen under pågående tävling.

Tränarfika:

Vi kommer bjuda på tränarfika anslutning till kafeterian på
övervåningen

Försäljning:

Under tävlingspassen finns möjlighet att köpa kaffe och
förfriskningar i kafeterian på övervåningen. Vi kommer även ha
försäljning av simutrustning och badkläder. Kontant betalning eller
swish

Logi:

Golvboende på Solede skola ca 10 minuters gångavstånd

Förbeställd mat:

Måltiderna serveras på Resturange Alforno i Kvissleby.
Frukosten serveras på skolan

Mattider:

lördag:
söndag:

Middag kl. 17:30-19:00
Frukost kl. 06:45-07:45
Lunch kl. 11:15-13:30

Vi hoppas alla får en trevlig helg och bra tävling i Njurunda
Vänliga hälsningar
Njurunda Simsällskap

