Växjö SS & Östsvenska Simförbundet välkomnar till

Östsvenska Cupen
2018
Datum

9 – 10 juni 2018

Plats

Simhallen i Växjö (25 metersbassäng, 7 banor)

Lördag 9 juni Pass 1

Lördag 9 juni Pass 2

Söndag 10 juni Pass 3

Insim 09.00

Insim 14.30

Insim 08.30

Start 10.00

Start 15.30

Start 09.30

Tävlingstider

Anmälan

Sker via Octostatistik: www.octostatistik.com
Sista anmälningsdag är måndag den 21 maj
Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet starter.

Anmälningsavgift

60 kr/individuell anmälan, 70 kr per lagkappsanmälan
Efteranmälningar tas emot i mån av plats mot dubbel avgift, senast
fredag 8 juni kl. 12.00 via www.octostatistik.com.

Grenordning

Se sista sidan.

Startlistan

Publiceras på www.livetiming.se onsdag 23 maj. Eventuella uppdateringar görs
enbart på Livetiming.

Priser

Till placering 1-6 individuellt och 1-3 i lagkapperna.

Strykningar och
Laguppställningar

Görs via Grodan Sync senast 75 minuter innan start för respektive
tävlingspass. Länk, användarnamn och lösenord skickas ut i samband
med utskicket av tävlingens PM.

Tidtagning

Eltidtagning av Västerås tidtagning

Tränarfika

Kaffe och mindre tilltugg finns tillgängligt under hela tävlingen vid försäljningen.
Under pauserna dukas det upp lite mer för gemensam fika tillsammans med
tävlingens funktionärer. I övrigt hänvisar vi till simhallens fina café.

Ledarmöte

Kl. 09.15 på lördag morgon i simhallens cafeteria inne i badgallerian.

Mat & Logi

Se bilaga och VöSS hemsida.

Upplysningar

All info finns på VöSS hemsida www.vaxjosimsallskap.com och det går bra att ringa
VöSS kansli på tel. 0470-466 50, eller skicka e-post till
tavling@vaxjosimsallskap.com.

Funktionärer

På grund av att det under samma helg arrangeras flera stora tävlingar uppskattar vi
om deltagande klubbar kan ställa upp med en eller flera funktionärer. Anmälan görs
till tavling@vaxjosimsallskap.com Funktionärer som står 2 pass/dag erhåller även
lunch.

Aktivitet lördag kväll

Vi planerar att arrangera en aktivitet för simmarna under lördagskvällen. Mer

information om denna aktivitet kommer senare.

Varmt välkomna till Växjö och Östsvenska Cupen 2018

Grenordning Östsvenska Cupen 2018
PASS 1 START KL 10:00

PASS 2 START KL 15:30

PASS 3 START KL 09.30

1.

fl 10 år o y

17.

fl 13 år o ä

35.

po 10 år o y

18.

po 13 år o ä

36.

fl 12 år

19.

fl 12 år

37.

po 12 år

20.

po 12 år

38.

fl 13 år o ä

21.

fl 11 år

39.

po 13 år o ä

22.

po 11 år

40.

fl 10 år o y

23.

fl 10 år o y

41.

po 10 år o y

24.

po 10 år o y

42.

fl 11 år

25.

fl 13 år o ä

43.

po 13 år o ä

44.

fl 12 år

45.

po 12 år

46.

fl 11 år

47.

po 11 år

48.

fl 12 år o ä

49.

po 12 år o ä

50.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.

25 fjärilsim
25 fjärilsim
200 medley
200 medley
200 medley
200 medley
50 ryggsim
50 ryggsim
100 ryggsim

100 ryggsim po 11 år

26.

100 ryggsim fl 12 år

27.

100 ryggsim po 12 år

28.

100 ryggsim fl 13 år o ä

29.

100 ryggsim po 13 år o ä
4x50
fl 11 år o y
frisim
16 4x50
po 11 år o y
.
frisim

30.
31.
32.
33.
34.

100 fjärilsim
100 fjärilsim
50 fjärilsim
50 fjärilsim
50 fjärilsim
50 fjärilsim
50 frisim
50 frisim
100 frisim
100 frisim
100 frisim
100 frisim
100 frisim
100 frisim
4x50 medley

4x50 medley
4x50 medley fl 11 år o y
4x50 medley po 11 år o y

51.
52.

400 frisim
400 frisim
200 frisim
200 frisim
50 bröstsim
50 bröstsim
100 bröstsim
100 bröstsim
100 bröstsim
100 bröstsim
100 bröstsim
100 bröstsim
100 medley
100 medley
100 medley
100 medley
4x50 frisim
4x50 frisim

fl 13 år o ä
po 13 år o ä
fl 12 år
po 12 år
fl 10 år o y
po 10 år o y
fl 11 år
po 11 år
fl 12 år
po 12 år
fl 13 år o ä
po 13 år o ä
fl 10 år o y
po 10 år o y
fl 11 år
po 11 år
fl 12 år o ä
po 12 år o ä

