UGP 1 – PM
Meddelande från Stockholm Simförbunds styrelse
Viktig information - UGP 1
Det har funnits svårigheter att genomföra UGP på de två bad som tidigare planerats.
För att kunna erbjuda Stockholms simmare och klubbar ett UGP utan 40% strykningar har Styrelsen
för förbundet beslutat att denna tävling kommer att arrangeras på Eriksdalsbadet på 12 banor.
Det kommer att vara en härlig simmarhelg och det är ett sätt att försöka ge alla stockholmssimmare
en möjlighet att vara med på UGP.
Ps: Vill du vara med och bidra till detta häftiga att arrangera en tävling på 12 banor anmäl er till
arrangörsklubbarnas funktionärsansvariga.

Datum

12-13 oktober 2019

Plats

Eriksdalsbadet

Bassäng

25 m, 12 banor, Helautomatisk tidtagning

Tävlingstider

Pass 1 lördag 12/10
Pass 2 lördag 12/10
Pass 3 söndag 13/10
Pass 4 söndag 13/10

Entré

Anvisad tävlingsentré från Ringvägen. Entrén öppnar 07.35

Omklädning

Sker i omklädningsrum för föreningar (närmast 50:an), ta med
eget hänglås till skåpet. Tänk på att det kommer vara trångt pga.
många deltagare. Ej omklädnad i allmänhetens rum!

Strykningar

Görs vis strykningsappen. Inlogg kommer skickas ut separat.
Strykningar ska göras senast 1 timme före varje tävlingspass, via
tränarapp eller blankett som lämnas in till sekretariatet.
För strykning därefter eller DNS uttas en avgift av 300 kr per start

Efteranmälan

Kommer ej tas emot denna tävling

Start

Hängande starter tillämpas, även på ryggsim

Prisutdelning

Placering 1 – 3 i varje klass erhåller medalj. Prisutdelningar tas
bort och alla medaljörer hämtar sin medalj uppe vid entrén på
plan 2 vid fotoväggen.

Heatlistor

Finns att hämta vid sekretariatet för tränare. För miljöns skull och
onödig kopiering, hämta inte för många. Anslås även i simhallen

start kl 08:45 insim kl 07:45-08:30
start kl 15:00 insim kl 14:00-14:45
start kl 08:45 insim kl 07:45-08:30
start kl 15:00 insim kl 14:00-14:45

Resultat

Resultatlistor kommer att anslås löpande i simhallen.
Tävlingen kommer även att kunna följas på www.livetiming.se

Extralopp

Kommer inte att erbjudas.

Tränarmöte

Samling vid undervisningsbassängen kl 08.00, Ledarfika finns

Funktionärsmöte

Samling vid undervisningsbassängen kl 08.15 resp 14.15

Äventyrsbad/Gym

OBS! Inga deltagare vistas i äventyrsbadet, bubbelpool eller gym

Parkering

Eriksdalsbadets parkering eller på Ringvägen. Kollektivtrafik
rekommenderas pga många deltagare.

Information

Stockholms Simförbund, 010-476 53 29, e-post post@stockholmsim.se

Övrig information

Vi vill flagga för att passen blir ca 4 timmar långa och att vi flyttat
grenarna 6 och 19 till eftermiddagspassen.
Se ny grenordning nedan.

Grenordning
Pass 1, Lördag 13 okt

Pass 2, Lördag 13 okt

Tävlingsstart 08:45

Tävlingsstart 15:00

1.
2.
3.
4.
5.
7.

6. 1500 frisim herrar* (flyttad från pass 1)
8. 200 fjärilsim damer
9. 200 medley herrar
10. 400 frisim damer
11. 100 ryggsim herrar
12. 200 ryggsim damer
13. 100 frisim herrar

200 frisim damer
100 fjärilsim herrar
100 bröstsim damer
200 bröstsim herrar
400 medley damer
800 frisim herrar

Pass 3, Söndag 14 okt
Tävlingsstart 08:45

Pass 4, Söndag 14 okt

14. 200 frisim herrar
15. 100 fjärilsim damer
16. 100 bröstsim herrar
17. 200 bröstsim damer
18. 400 medley herrar
20. 800 frisim damer

Tävlingsstart 15:00

Välkomna!

19. 1500m frisim damer*(flyttad från pass 3)
21. 200 fjäril herrar
22. 200 medley damer
23. 400 frisim herrar
24. 100 ryggsim damer
25. 200 ryggsim herrar
26. 100 frisim damer

