PM WADKÖPINGSDOPPET 2016
Örebro Simallians hälsar aktiva, ledare och
supporters välkomna till WADKÖPINGSDOPPET 2016
Tävlingsplats:		

Gustavsviksbadet i Örebro.

Pass, tider:		
			

Lördag 17 september Pass 1 kl. 08.30-12.00 • Pass 2 kl. 15.00-18.30
Söndag 18 september Pass 3 kl. 08.30-12.00 • Pass 4 kl. 15.00-18.30

Grenordning:		

Se inbjudan eller www.orebrosimallians.com

Insimning:		

Lördag och söndag kl. 07.15-08.15 och 13.30-14.45

Parkering:		
			

Parkeringen kostar 10kr/timme eller 40kr/dygn. OBS! Badet har mycket hög
beläggning varför parkeringsplatsen blir full rätt snart efter kl. 10.00. Gratis parkering
finns på ’Tappstället’ nära McDonalds och OKQ8, 5 min gångväg från badet.

Tekniskt möte:

Lördag kl. 07:30, konferenslokalen 1 tr. upp. Följ skyltning från bassängen.

Tävlingsbyrån:
			

Finns i tält på baksidan av badet – se hänvisning. Tävlingsbyrån är öppen kl. 07.15
till en halvtimme efter pass 1 och 3 och kl 13.30 till en halvtimme efter pass 2 och 4.

Avgifter:		

Startavgiften är 65 kr/individuell och 80 kr/lag. Avgiften faktureras i efterhand. Vid 		
påminnelsefaktura tillkommer avgift om 200:-.

Efteranmälan:

Tas endast emot i de grenar där plats finns till dubbla anmälningsavgiften.

Strykningar:
			

För pass 1 ska strykningar vara oss tillhanda senast lördag kl 07.30 på e-post
anmalan@osasim.se eller direkt till sekretariatet. Övriga pass ska strykningar göras 30
min efter föregående pass slut. Vid senare strykning uttages en extra avgift på 300 kr.

Laganmälan:

Ska vara inlämnad till tävlingsbyrån senast 1 timme före passets början. Vid senare
anmälan tas en extra avgift ut på 300 kr.

Kom ihåg att stryka de reserver som inte kommer att deltaga!

Extra lopp:

Kommer inte att tillåtas.

Omklädning:

Sker endast på våning 1 (1 tr). Tävlande går in via särskild ingång (skyltat).
Killar pantar 10 kr för sina skåp och tjejer pantar 1 kr. För att skåpen ska räcka till bör
simmare dela på skåpen. Tänk på att vi är gäster på badet och andra badgäster skall
också trivas!

Startlista:

Startlistan finns att hämta på vår hemsida www.orebrosimallians.com samt på
LiveTiming. Löpande uppdateringar av strykningar sker direkt på Livetiming.

Seedning:

Kommer att ske efter anmälningstider oavsett åldersgrupp.

Startrutiner:

Hängande start kommer att tillämpas på samtliga lopp utom 25 frisim.

LiveTiming:		

LiveTiming kommer att användas under helgen. Direktlänk:
https://www.livetiming.se/index.php?cid=2852
Dessutom kommer vi att direktsända via SuperLive från tävlingen.

Resultat:

Resultaten kommer att finnas på LiveTiming.
Resultatfiler kommer att finnas senast måndagen 19 september på LiveTiming och på
			www.orebrosimallians.com.
Resultatlistor:

Anslås på den östra väggen under tävlingarnas gång.

Priser:
Medalj till placering 1, 2 och 3. På 25 m frisim vinner segraren fina priser från
			Arena.
Försäljning:

Caféet som ligger i tältet på baksidan, säljer drycker och lättare förtäring.
ARENA kommer att finnas på plats under helgen och ha försäljning.

Defilering:

Endast funktionärerna samt till finalerna på 25 m frisim.

Mat och logi:

Bokade matbiljetter finns att hämta i Tävlingsbyrån vid ankomsten. Maten serveras i
Gustavsviksrestaurangen. Matbeställning och eventuellt boende på Navets skola ska
vara gjord senast Måndag den 5 september klockan 16.00. Beställning görs via e-post
			till kansliet@osasim.se
			
Betalning:

Önskar man beställa trekantssmörgås och dryck för hemresan kostar det 50: -/paket
och beställs samtidigt som övrig mat. Beställningen är bindande.
Mat/logi (Navets skola) och startavgifter faktureras i efterhand. Vid påminnelsefaktura
tillkommer en avgift på 200:-.

Sist men inte minst önskar vi alla LYCKA TILL
Upplysningar:
ÖSA:s kansli: tel. 019-10 08 02.
			E-post: kansliet@osasim.se.
			Hemsida: www.orebrosimallians.com.
Tävlingssekreterare: Sven-Åke Gustafsson, anmalan@osasim.se, 070-511 67 92.

