
 

 

inbjuder till 

Novembersim  
Lördagen den 5/11 och söndagen 6/11 2022 

 

 

Tävlingsplats: Karlsrobadet i Eslöv, 25 m inomhus bassäng med 6 banor. 

Elektronisk tidtagning över livetiming. 

 

Tävlingstider: Lör  Pass 1: Insim kl. 07.45-08.50, start kl. 09.00 

Lör  Pass 2: Insim kl. 14.00-14.50, start kl. 15.00 

Sön  Pass 3: Insim kl. 07.45-08.50, start kl. 09.00 

Sön  Pass 4: Insim kl. 14.00-14.50, start kl. 15.00 

Tiderna kan komma att korrigeras för att få rimliga pass. 

 

Åldersklasser: 12år och yngre, 13-14 år, 15-16 år, 17år och äldre för 50-100 sträckor 

13år, 14-15år, 16år och äldre för 200 sträckor. 

Öppen klass på 400 sträckor 

Åldersklasserna simmas gemensamt och uppdelning sker sedan i 

resultatlistan. 

12år och yngre har mix lagkapper 4x50, medley och frisim 

13 år och äldre lagkapper 4x50 och 4x100, medley samt frisim 

 

Regler och  

Riktlinjer: Vi kommer att följa Riksidrottsförbundets och Folkhälsomyndighetens 

direktiv när vi genomför tävlingen. 

 

Distanser: Vi erbjuder lopp i samtliga simsätt över 50, 100 och 200m. 400 frisim 

öppen klass 13 år och äldre. Lagkapp simmas som 4x50m och 4x100m.  

Laguppställningar skall lämnas i tränarappen absolut senast 1 timme 

före respektive pass början.  

 

Anmälan:  Görs via Tempus anmälan och skall vara oss tillhanda senast fredagen 

den 21/10. Vid behov kan anmälan göras via Grodan grenfil.  

 

Startavgifter: 60:- för 12 år och yngre, 65:- för 13 år och äldre per individuell start 

samt 90:- per lagstart. 

 

Efteranmälan: Efteranmälningar mottages, i mån av plats, mot dubbel avgift. 

Efteranmälda simmare kommer att sorteras i tidsordning med övriga 

deltagare. 

 

Antal heat: Vid för stort deltagande förbehåller vi oss rätten att begränsa antalet 

starter samt genomföra mindre korrigeringar i tidsplaneringen.  



 

Extralopp:  Om tävlingsledaren godkänner det kan högst två extralopp sättas in per 

tävlingspass, ett lopp var för pojkar och flickor. Distansen får ej 

överstiga 200 meter. Kostnad 120 kr/start. 

 

Startlista:  Startlistor kommer att vara klubbarna tillhanda under v 44. Startlistan 

kommer även att finnas på livetiming. 

 

Strykningar: Strykningar för pass 1 ska göras i tränarappen senast fredag 4/11 

kl 17.00. Inga strykningar till pass 1 tas emot på lördagen. 

Strykningar till övriga pass görs via tränarappen fram till 30 min 

efter föregående pass slut.  

       

Priser:  Priser till de tre bästa i varje gren för åldersklasserna 13 år och äldre. 

   

Resultat:  Resultatlistor anslås under tävlingens gång. 12 år och yngre presenteras 

i bokstavsordning. Definitiva resultatlistor läggs ut på hemsidan. 

 

Adress:  Eslövs simsällskap, Västergatan 54, 241 31  ESLÖV 
  kansliet@eslovssim.se www.eslovssim.se 
 

Förfrågningar Kontakta gärna vårt kansli, kansliet@eslovssim.se 

 

VÄLKOMNA !!!! 
 

önskar Eslövs Simsällskap 
  

mailto:kansliet@eslovssim.se
http://www.eslovssimsallskap.nu/


Grenordning 
 

PASS 1  PASS 2 

1. 50m bröstsim flickor 12år och yngre  14. 400m frisim pojkar 13år och äldre 

2. 50m bröstsim pojkar 12år och yngre  15. 50m frisim flickor 12år och yngre 

3. 50m bröstsim flickor 13år och äldre  16. 50m frisim pojkar 12år och yngre 

4. 50m bröstsim pojkar 13år och äldre  17. 50m frisim flickor 13år och äldre 

5. 100m frisim flickor 12år och yngre  18. 50m frisim pojkar 13år och äldre 

6. 100m frisim pojkar 12år och yngre  19. 100m fjärilssim flickor 12år och yngre 

7. 100m frisim flickor 13år och äldre  20. 100m fjärilssim pojkar 12år och yngre 

8. 100m frisim pojkar 13år och äldre  21. 100m fjärilssim flickor 13år och äldre 

9. 200m fjärilssim flickor 13år och äldre  22. 100m fjärilssim pojkar 13år och äldre 

10. 200m fjärilssim pojkar 13år och äldre  23. 200m ryggsim flickor 13år och äldre 

11. 4x50 medley mix 12år och yngre  24. 200m ryggsim pojkar 13år och äldre 

12. 4x50 medley flickor 13år och äldre  25. 4x100 medley flickor 13år och äldre 

13. 4x50 medley pojkar 13år och äldre  26. 4x100 medley pojkar 13år och äldre 

     

PASS 3  PASS 4 

27. 50m ryggsim pojkar 12år och yngre  40. 400m frisim flickor 13år och äldre 

28. 50m ryggsim flickor 12år och yngre  41. 50m fjärilssim pojkar 12år och yngre 

29. 50m ryggsim pojkar 13år och äldre  42. 50m fjärilssim flickor 12år och yngre 

30. 50m ryggsim flickor 13år och äldre  43. 50m fjärilssim pojkar 13år och äldre 

31. 100m bröstsim pojkar 12år och yngre  44. 50m fjärilssim flickor 13år och äldre 

32. 100m bröstsim flickor 12år och yngre  45. 100m ryggsim pojkar 12år och yngre 

33. 100m bröstsim pojkar 13år och äldre  46. 100m ryggsim flickor 12år och yngre 

34. 100m bröstsim flickor 13år och äldre  47. 100m ryggsim pojkar 13år och äldre 

35. 200m frisim pojkar 13år och äldre  48. 100m ryggsim flickor 13år och äldre 

36. 200m frisim flickor 13år och äldre  49. 200m bröstsim pojkar 13år och äldre 

37. 4x50 frisim mix 12år och yngre  50. 200m bröstsim flickor 13år och äldre 

38. 4x100 frisim flickor 13år och äldre  51. 4x50 frisim pojkar 13år och äldre 

39. 4x100 frisim pojkar 13år och äldre  52. 4x50 frisim flickor 13år och äldre 

 

 


