Borlänge Simsällskap bjuder in till
UGP1 samt Svenska UngdomsSimSpelen
med TYR Medley Cup 19-20 januari 2013
Tävlingen:
UGP: vänder sig till alla simmare i ungdomsåldersklasserna.
Tävlingen UGP kan i sin helhet ses som en del av träningsupplägget för aktuella åldrar, med många
tävlingslopp och olika tävlingsdistanser.

SUSS: vänder sig till simmare i ungdomsåldersklasserna. TYR Medley Cup: till de som är 17år & äldre.
Försök och finaler genomförs enligt de traditionella ungdomssimspelen. I försökstävlingen simmas 50 meter
av alla fyra simsätt. Det står simmarna fritt att delta i de grenar/simsätt som han eller hon önskar. De tre
bästa resultaten (FINA poängberäknade) för respektive simmare räknas. De sju bästa i respektive klass går
till final som avgörs med ett 100 meters medleylopp.
Se bifogad grenordning.
Tävlingen kommer att kunna följas via Live Timing

Tider:
lördag – pass 1
lördag – pass 2
söndag – pass 3
söndag – pass 4

Insim

Start

08.50 -09.50
14.50 -15.50
08.50 -09.50
14.50 -15.50

10.00
16.00
10.00
16.00

Startavgift:
UGP: Startavgiften är 50: -/individuell start. SUSS & TYR: Startavgiften är 50: -/individuell start.

Anmälan:
Anmälan skall vara Borlänge Simsällskap tillhanda senast måndag 7/1. Anmälan görs via OCTO
Anmälan. Anmälningsavgiften faktureras i efterhand.
Grenfil finns på vår hemsida www.borlangess.se. Vi förbehåller oss rätten att begränsa startfälten på SUSS
och TYR Medley Cup. Start- och resultatlista kommer att finnas på vår hemsida.

Efteranmälan:
Efteranmälningar kan göras på OCTO Anmälan, eller via e-post till senast torsdag 17/1, och mot dubbel
anmälningsavgift. Efteranmälda simmare seedas in sist i startlistan.

Priser:
UGP: Medaljer delas ut till de tre främsta flickorna och pojkarna i respektive ålder och gren.
SUSS: Biobiljett till samtliga deltagare i final samt priser till 1-2-3.
TYR Medley Cup: Biobiljett till samtliga deltagare i final samt priser till 1-2-3.
Information:
Borlänge Simsällskaps hemsida: www.borlangess.se
E-post: info@borlangess.se
eller Peter Larsson tel. 070-675 00 63

VÄLKOMMEN till en tävling för alla åldrar

UGP1 och Svenska UngdomsSimSpelen med TYR Medley Cup 2013

