Tyresö Simsällskap har det stora
nöjet att bjuda in till

MiniMax

i Medley Tyresö Aquarena, Simvägen 2, Tyresö.
Datum/Tider
Dag: Lördagen den 15 oktober 2022
Insläpp: 16.20
Insim: 16.30-17.00
Tävlingsstart: 17.15
Anmälan: Sista anmälningsdag söndagen den 9 oktober
Startlista: Preliminär startlista presenteras på TSS hemsida senast onsdagen den 12
oktober.
Priser: Klarar man brons-, silver- eller guldtiden för 25 m av något av simsätten
ryggsim, bröstsim och frisim för första gången erhåller man en medalj (se tiderna i
grenordningen nedan). Klarar man bronstiden erhåller man en bronsmedalj, för
silvertiden en silvermedalj och för guldtiden en guldmedalj. För 25 fjäril, 50m av något
simsätt samt 100 medley så finns endast en guldtid.
Om en simmare klarar guldtiden första gången en sträcka simmas, så erhåller
simmaren endast en guldmedalj och då ingen brons- eller silvermedalj. Om en
simmare under ett Mini-max erhåller en bronsmedalj på exempelvis 25m frisim kan
simmaren under kommande Mini-Max inte få en till bronsmedalj på 25m frisim utan
siktar då mot att försöka klara silver- eller guldtiden. När guld-tiden klarats
uppmuntrar vi till att man bör testa 50m av simsättet istället. Simmaren får delta på
25m men har inte rätt till en ny medalj på sträckan.
Viktigt att tänka på: Mini-max är en tävling vi gör för att det ska vara spännande och
roligt. Fokuset ska inte vara på att få medaljer eller klara en viss tid, utan att utmana
sig själv och ha kul. Tiderna och medaljerna finns där för att fungera som en bonus
och någonting roligt och motiverande, inte som något jobbigt eller något krav. Vi
tränare kommer finnas för alla simmare med målet att alla ska ha roligt och våga
utmana sig själva. Det är också otroligt viktigt att även ni föräldrar har den
inställningen, då barn som alltid tar till sig av det vi vuxna säger och gör. Som alltid är
det inte heller något krav på att delta på Mini-max utan något som är frivilligt för
dom som vill och tycker det är roligt.
Övrigt: Glöm ej att ta med hänglås till skåp!

Grenordning
16:30 Insim
17:15 Tävlingsstart
1 25m Frisim Mixed - Tid: Brons 34,00 - Silver 29,00 - Guld 24,00
2 50m Frisim Mixed - Tid: 44,00
Paus/prisutdelning
3 25m Bröstsim Mixed - Tid: Brons 38,00 - Silver 34,00 - Guld 28,00
4 50m Bröstsim Mixed - Tid: 54,00
Paus/prisutdelning
5 25m Ryggsim Mixed - Tid: Brons 35,00 - Silver 31,00 - Guld 26,00
6 50m Ryggsim Mixed - Tid 50,00
Paus/Prisutdelning
7 25m Fjärilsim Mixed - Tid: 25,00
8 100m Medley Mixed - Tider: 1.30, 1.40, 1.45
Prisutdelning

Välkomna till MiniMax!

