Tyresö simsällskap har det stora nöjet att bjuda in till

i Medley Tyresö Aquarena, Simvägen 2, Tyresö.
Lördagen den 16 februari 2019
Tider/Insläpp:

09.00 resp. 15.00
Pass 1. Insim 09.05-09.45

Tävlingsstart 10.00

Pass 2. Insim 15.05-15.45

Tävlingsstart 16.00

Gällande insläpp:

Tiden 09.00 är den tid vi har att förhålla oss till från simhallens sida.

Prisutdelning:

Se grenordning nedan. Medaljer till placering 1–3 samt pokal till segrande
lag i lagkapp. Heatpriser i varje heat.

Call room:

Inne i äventyrsbadet där simmarna samlas ca 10 min innan start.

Tävlingsklasser:

Se grenordning

Heat-/resultatlistor: Sätts upp på glasrutorna vid entrén och läggs ut på livetiming.
Cafeteria:

Är öppen under tävlingen.

Parkering:

Parkera på anvisade parkeringsplatser och inte längs med gatan
utanför där det råder parkeringsförbud

Övrigt :

Glöm ej att ta med hänglås till skåp!
Vi kommer att tillämpa ”hängande” start.

Upplysningar:

Michell Hägglund, 0763380009 eller till michell@tss.nu

Alla åldrar och grenar
06:or
07:or
08:or oy

Pass 1
gren1
gren2
gren3
gren4
gren5
gren6

200 medley, 100 fj, 100 rygg, 100 br och 100 fri
100 medley, 50, fj, 50 rygg, 50 br och 50 fri
25 fj, 50 rygg, 50 br och 50 fri

50 br fl 08 oy
50 br po 08 oy
50 br fl 07
50 br po 07
100 br fl 06
100 br po 06

prisutdelning

gren7
gren 8
gren 9
gren 10

100 me fl 07 oy
100 me po 07 oy
200 me fl 06
200 me po 06

prisutdelning

gren11
gren12
gren13
gren14
gren15
gren16

25 fj fl 08 oy
25 fj po 08 oy
50 fj fl 07
50 fj po 07
100 fj fl 06
100 fj po 06

Pass 2
gren17

6*50 fri MIX*

prisutdelning

gren18
gren19
gren20
gren21
gren22
gren23

50 ry fl 08 oy
50 ry po 08 oy
50 ry fl 07
50 ry po 07
100 ry fl 06
100 ry po 06

prisutdelning

gren24
gren25
gren26
gren27
gren28
gren29

50 fri fl 08
50 fri po 08
50 fri fl 07
50 fri po 07
100 fri fl 06
100 fri po 06

prisutdelning

prisutdelning

* I lagkappen gäller följande. 1st simmare av varje kön och ålder. Yngre simmare får
komplettera och anmälas i en äldre åldersklass i lagkappen.

Välkomna!

