Arrangör:

Deje Simsällskap.

Tävlingsplats:

Deje simhall. 4 banor 25 m. El. tidtagning kommer att användas.

Tävlingsdag:

onsdag den 6 januari (Trettondag jul)
Insim pass 1: kl. 08:00-08:30
Tävlingsstart pass 1 kl. 08:30
Insim pass 2: prel. 10:00-10:30
Tävlingsstart pass 2 prel. 10:30
Insim pass 3:14:00-14:30
Tävlingsstart pass 3 prel 14:30

Anmälan:

Anmälan görs senast 27 december via OCTO alternativt på separat anmälningsfil
(Excel) till e-post: info@dejess.se för funktionshindrade simmare.
Vid många anmälningar förbehåller vi oss rätten att maximera antalet heat.

Efteranmälan:

Efteranmälan i mån av plats senast 2 januari.

Strykningar:

Senast 4/1 kl. 18.00 till Fredrik 0765510827 info@dejess.se

Anmälningsavgift:

65 kr per anmäld start. Dubbel avgift för efteranmälan. Avgifterna faktureras efter
tävling.

Tävlingsklasser:

Tävlingen är sanktionerad hos SSF och SHIF och följer internationella
funktionshindradeklasserna S1 – S14 enligt IPC:s regler. Ungdomsklasserna motsvaras
av: Klass 1 = S9-10, S11-S13 och S14. Klass 2 = S6-S8. Klass 3 = S1 – S5.
Övriga i åldersklasser 8år o y 9-10 (25 m distanser)
11-12 år, 13-14 år 15 år oä övriga distanser
Alla klasser kommer att seedas tillsammans och fördelas i respektive klass i
resultatlistan.
Medaljer till de tre första i varje klass.
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Lunch

Lunch kan förbokas till en kostnad av 80 kr.
Anmälan görs senast 27/12 till dejesimsallskap@gmail.com
Meddela om ni har några allergier. Lunchen serveras i direkt anslutning till simhallen.

”Fetpokalen”

Detta är tänkt att vara ett roligt inslag, med mycket glimten i ögat, lite ”jävlar anamma”
och sker utom tävlan. ”Tävlingen” riktar sig i första hand till föräldrar, tränare, ledare osv.
Man behöver alltså inte ha någon tävlingslicens för att delta.
Tävlingen består av en lagkapp 4 x 50 m frisim (valfritt simsätt). Vi ser gärna en mix av
både kvinnliga och manliga simmare. En stor vandringspokal till vinnande lag utlovas.
Deltagare i ”fetpokalen” får inte delta in någon annan gren i Anders Olsson cup.
Anmälan är kostnadsfri och sker via mail till dejesimsallskap@gmail.com senast 4
januari.

Funktionär:

Har ni några funktionärer som kan hjälpa till så är vi mycket tacksamma. Kontakta Evy
på Tel: 070 5405088, alt meddela via info@dejess.se

Information:

Per Johansson
Fredrik Rudqvist

Logi

Vi rekommenderar två boenden i anslutning till Deje, båda i vacker Värmländsk natur.
Bokning och betalning sker direkt till boendet.

076 1359790
076 5510827

Kvarntorps Herrgård B&B
Ett fint boende i herrgårdsmiljö med hög personlig service. Avståndet till simhallen är 8
km. www.kvarntorpsherrgard.se
Dömle Herrgård
Dömle Herrgård med anor från 1400-talet har fler olika boendealternativ.
Avståndet till simhallen är 7 km.
www.domle.se

www.dejess.se

3

Pass 1 Åldersklass 0-10 år
1. 25 m bröstsim pojkar
2. 25 m bröstsim flickor
3. 25 m ryggsim pojkar
4. 25 m ryggsim flickor
5. 25 m frisim pojkar
6. 25 m frisim flickor
Prisutdelning
Pass 2 Åldersklass 11 år och äldre
Insim 30 min
9. 100 m medley herrar
10. 100 m medley damer
11. 50 m bröstsim herrar
12. 50 m bröstsim damer
13. 400 m frisim herrar
14. 400 frisim damer
Lunch
”Fetpokalen”
Prisutdelning
Pass 3 åldersklass 11 år och äldre
Insim 30 min
17. 100 m rygg damer
18. 100 m rygg herrar
19. 50 m fjäril damer
20. 50 m fjäril herrar
21. 100 m bröst damer
22. 100 m bröst herrar
Prisutdelning
23. 50 m rygg damer
24. 50 m rygg herrar
25. 100 m frisim damer
26. 100 m frisim herrar
Prisutdelning
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