PM Ungdoms Grand Prix 3
Göteborg Sim och SK S02 hälsar simmare, tränare och ledare välkomna till UGP3
2012. Vi hoppas att Ni kommer att trivas och njuta av dagarna i Göteborg.
Vänligen läs igenom denna information innan tävlingen. Vid frågor eller problem
kontakta Tävlingsbyrån som finns i entrén till badet under tävlingen eller e-posta
till ugp3@s02.nu.

Ansvar

Arrangörsklubbarna ansvarar inte för förlorade saker.

Avanmälan

Strykningar till pass 1 ska vara oss tillhanda senast fredag 15/6, 18.00, på mail: ugp3@s02.nu.
Till övriga pass meddelas strykningar till sekretariatet enligt följande:
Pass 2; i samband med prisutdelning innan gren 5.
Pass 3; innan pass2 är avslutat.
Pass 4; i samband med prisutdelning innan gren 17..
STRYKNINGAR SOM GÖRS SENARE SAMT TOMMA BANOR BELÄGGS MED EN STRAFFAVGIFT PÅ 100
KRONOR.

Avsimning

Sker på anvisade banor i 25 m bassängen.

Efteranmälan

Vi tar emot efteranmälningar i mån av plats mot dubbel startavgift.
Efteranmälningar ska vara oss tillhanda senast 14/6 på mail: ugp3@s02.nu

Extralopp

Arrangeras ej.

Heatlistor

Heatlistor läggs i klubbfacken, och anslås på väggen bakom startpallarna.

Hängande
start

Hängande start används. Simmare i föregående heat hänger kvar på linorna tills nästa heat startat. Gäller
även ryggsimsstarter.

Insimning

Fredag
17.00 – 19.00
Lördag & söndag 08.00 – 08.50, 14.00 – 14.50

Klubbfack

Varje deltagande klubb har ett fack i Tävlingsbyrån. Där läggs heatlistor och annan information om tävlingen.

Läktare

I 50:an - läktare i simhallen för aktiva, ledare och tränare. Publik hänvisas i första hand till läktaren ovanför
trappan i entréhallen

Omklädning

Enligt anvisningar från badets personal. Medtag en tio-krona till skåp.

Prisutdelning

Sker i block efter 2 grenar. Pass 2 och 4 inleds och avslutas med prisutdelningar. Samling på bänkarna i
anslutning till prispallen.

Resultat

Resultatlistor anslås i gången mot omklädningsrummen.
Resultatrapportering sker på http://www.livetiming.se/index.php?cid=1054

Tävlingstider

Lördag
09.00 – 12.00
Söndag
09.00 – 12.00
Sluttiderna är ungefärliga!

Tävlingsbyrån

Öppen från 08.00

15.00 – 18.00
15.00 – 18.00

