
     

Inbjudan till SSS CUP 2015 
 

 Tävlingsplats:  Sydpoolen, Södertälje, 8x25m, Eltidtagning 
   

 Tävlingsdatum:  Lördagen den 28 november 2015 
   
 Tävlingstider:  Insim  12.00 
  Start 13.00 
 

 Anmälan: Sker via mail med excelfil som finns att hämta på www.sss.se till  
  andreas@sss.se. Södertälje SS tillhanda senast onsdagen den 18 november. 
 
 Startavgifter:  50:- per start. Alla startavgifter faktureras av Södertälje Simsällskap i  
  efterhand. 
 
 Startlista: Presenteras på www.sss.se senast fredagen den 20 november. 

 
 Efteranmälan: Går bra fram till 1h innan start via mail eller på plats. 

 
      Tävlings-  Tävlingen genomförs i blandade klasser seedade med anmälningstider.  
      bestämmelser: Resultaten delas upp i klasser enligt nedan. 

 
 Klass A 

 Rörelsehinder för simmare med mindre rörelsehinder. S9-S10  
 Förståndshandikappade S14 Blinda och synsvaga. 
 
 Klass B 
 Klassen är avsedd för simmare som har rörelsehinder i mer än en  
 kroppsdel. S6-S8 

 
 Klass C 
 Klassen är avsedd för simmare med rörelsehinder i minst tre kroppsdelar  
 med samtidigt nedsatt bålfunktion eller rörelsehinder i två kroppsdelar av  
 sådan art att direkt bromsande effekt uppstår i vattnet. S1-S5 
 
Strykning:  Strykningar av simmare sker på strykningslistor som lämnas till vårt  

 tävlingssekretariat senast en (1) timme före första start. 
 

Priser: Sponsorpriser. Medalj till placering 1-3. 
 
Upplysningar:   Upplysningar angående inbjudan, anmälan, startlista, strykningar m.m.  
  lämnas av Andreas Jonerholm på andreas@sss.se 

 

Grenordning:  1. 25m fjärilsim damer  17. 25m bröstsim damer 
  2. 25m fjärilsim herrar  18. 25m bröstsim herrar 
  3. 50m fjärilsim damer  19. 50m bröstsim damer 
  4. 50m fjärilsim herrar  20. 50m bröstsim herrar 
  5. 100m fjärilsim damer  21. 100m bröstsim damer 
  6. 100m fjärilsim herrar  22. 100m bröstsim herrar 

  7. 200m frisim damer  23. 200m medley damer 
  8. 100m frisim herrar  24. 200m medley herrar 
  Prisutdelning   Prisutdelning 
  9. 25m ryggsim damer  25. 25m frisim damer 
  10. 25m ryggsim herrar  26. 25m frisim herrar 
  11. 50m ryggsim damer  27. 50m frisim damer 

  12. 50m ryggsim herrar  28. 50m frisim herrar 

  13. 100m ryggsim damer  29. 100m frisim damer 
  14. 100m ryggsim herrar  30. 100m frisim herrar 
  15. 100m medley damer  31. 4x25m frisim mixed 
  16. 100m medley herrar  Prisutdelning 
  Prisutdelning 
 
Ankomst:  Ingång sker via SSS-entrén vid rondellen. OBS medtag hänglås till skåp! 
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