
 

 

Välkomna till Simklubben Rans Sprint Meet 2023 

Tävlingen går på Simhallsbadet (fd Aq-va-Kul), Regementsgatan 24, Malmö 

Lördagen den 25 mars 2023 

Vi avslutar tävlingen med en tokrolig lagkapp med badring! 

 

  Åldersklass Damer/Herrar, 13 år, 14 år, 15 år, 16 år och äldre 

 

   Tid Insim 8,00-8,50 

 Start 9,00 

 Lunchpaus efter gren 8, 

 Insim 12,30-13,50 

Start 14,00 Kan flyttas men info går ut så fort vi ser om tiden  behöver justeras. 

 

  Anmälan  Görs via Tempus. 

 Anmälan skall vara oss tillhanda senast den 5 mars 2023 

Efteranmälan mottages endast i grenar som ej är fulla och om det inte blir extra heat. Vi 

förbehåller oss rätten att begränsa antalet starter. 

 

  Strykning Strykningar ska vara gjorda senast fredagen den 24/3 kl 19,00 

   

  Seedning Alla grenar går i direktfinal.  

 

  Publik P g a platsbrist ser vi helst endast en förälder per simmare. Detta kan ändras. 

 

  Lagkapp En simmare från varje åldersklass. Yngre simmare får ersätta äldre. Varje lag får en badring att

 simma i under loppet. 

Badringen byter simmare under lagkappen. 4 flickor 4 pojkar. Start från vatten. 

En från varje åldersgrupp av flickor och pojkar. 

Vi hjälps åt att få ihop ett lag till er om ni saknar någon. 

 

 

 

  Priser Deltagarmedalj till alla båda dagarna 

 

  Resultat Resultat på Livetiming efter varje avslutad gren. 

 Resultatlistan anslås vid glasburen inne i 50 m bassängen. 

 

  Startavgift 60 kr per start. 80 kr per lagkapp. Startavgiften kommer att faktureras. 

 För efteranmälan är startavgiften 100 kr. Tom bana (DNS) faktureras 100 kr. Allt faktureras 

efter tävlingen. 

 

  Förfrågan Camilla epost: camilla@skran.se 

 

  Funktionär Vi kan behöva hjälp med funktionärer. Anmäl intresse på följande länk:  

Anmälan till Funktionär 

 

 

 

 

mailto:camilla@skran.se
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9GTyXWfcwmNujel9KcibIniiqo-xiTfUnfLUbQWuKryMnsQ/viewform?usp=pp_url


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 50 m frisim Damer 

2 50 m frisim Herrar 

3 100 m ryggsim Damer 

4 100 m ryggsim Herrar 

5 50 m bröstsim Damer 

6 50 m bröstsim Herrar 

7 100 m fjäril Damer 

8 100 m fjäril Herrar 

 Lunch paus  
9 50 m ryggsim Damer 

10 50 m ryggsim Herrar 

11 100 m frisim Damer 

12 100 m frisim Herrar 

13 50 m fjärilsim Damer 

14 50 m fjärilsim Herrar 

15 100 m bröstsim Damer 

16 100 m bröstsim Herrar 

17 8 x 50 frisim med badring Mix 


