
 

Samarbetspartner 

 
 

 

Välkomna till Speedo Swim Meet i Helsingborg den 19-20 september 2020! 

Vi ursäktar att inbjudan kommer ut sent. Vi har först nu fått godkänt av polismyndigheten att 

arrangera tävlingen på nedan beskrivna sätt. För att vi inte skall bli för många simmare i hallen har vi 

tvingats till att bjuda in ett begränsat antal klubbar.  Förutsättningarna för att arrangera tävlingar i 

coronatider kan snabbt förändras. Vi vill därför reservera oss för att det kan komma nya direktiv från 

myndigheter som gör att upplägget kan förändras med kort varsel. 

 

Tävlingsplats: Filborna Arena, Helsingborg, 25 m x 10 banor med eltid. 
Vi kommer att köra tävlingen på 8 banor. 
 

Tävlingsklasser: 
 
Regler och riktlinjer: 
 

13 år o yngre, 14 år, 15-16 år 
 
Vi kommer att följa Riksförbundets och Folkhälsomyndighetens direktiv 
när vi genomför tävlingen. 
Tävlingen kommer att genomföras utan publik. Varje förening får ha 
högst 1 tränare/ledare per 8 simmare. 
Varje klubb blir tilldelad läktarplats med tanke på antalet simmare. 
Varje klubb kommer att tilldelas en insimstid på 30 min.  Ett 
insimsschema kommer att finnas i PM:et. 
Antalet simmare i startområdet kommer att begränsas. Ett heat på 
startbryggan och två i ”callroom”. 
Ingen prisutdelning kommer att ske. Priserna hämtas i ”tävlingsbyrån” av 
tränaren/ ledaren. 
 

Anmälan: Via Tempusanmälan, senast onsdagen den 9 september. 
 

Begränsningar:  Helsingborgs Simsällskap förbehåller sig rätten att ev. begränsa  
antal starter. Ingen omräkning görs vid anmälan på 50m-tider. 
 

Startavgifter: 75 kr per start. Efteranmälan 100kr per start. 
 

Startlista: Kommer att läggas ut på www.hssim.com och på LiveTiming senast 
söndagen den 13 september.  
 

Resultat: Läggs upp löpande på LiveTiming, samt publiceras på vår hemsida 
efter respektive pass. 
 



 

Samarbetspartner 

 
 

Priser: Placering 1-3 erhåller medaljer och presenter från Speedo i respektive 
gren och åldersklass. 
 

Mat: Vi erbjuder ingen mat denna gång utan hänvisar till restaurangerna i city 
eller Väla Centrum. 
 

Boende: 
 
Upplysningar: 

Vi erbjuder inga boendealternativ denna gång. 
 
Maila till: kansli@hssim.com 

  
 

  

Grenordning 

Lördag pass 1 kl 09:30 (insim 07:45)  Lördag pass 2 kl 16:00 (insim 14:15) 

Gren Distans 
 

Ålder 
 

Gren Distans 
 

Ålder 

1 200 fjärilsim  flickor 15-16 år 
 

13 100 frisim flickor 15-16 år 

2 200 frisim  flickor 14 år 
 

14 200 medley flickor 14 år 

3 200 frisim flickor 15-16 år 
 

15 100 bröstsim flickor 15-16 år 

4 200 medley flickor 13 år o y 
 

16 400 frisim flickor 13 år o y 

5 100 ryggsim flickor 15-16 år 
 

17 400 medley flickor 15-16 år 

6 100 fjärilsim flickor 14 år 
 

18 800 frisim flickor 14 år 

7 200 medley flickor 15-16 år 
 

19 400 frisim flickor 15-16 år 

8 100 frisim flickor 13 år o y 
 

20 200 ryggsim flickor 14 år 

9 1500 frisim flickor 15-16 år 
 

21 100 ryggsim flickor 13 år o y 

10 400 medley flickor 14 år 
 

22 200 ryggsim flickor 15-16 år 

11 100 fjärilsim flickor 13 år o y 
 

23 200 bröstsim flickor 14 år 

12 200 bröstsim flickor 15-16 år 
 

24 100 bröstsim flickor 13 år o y  
   

 
25 100 fjärilsim flickor 15-16 år 

 

Söndag pass 3 kl 09:30 (insim 07:45)  Söndag pass 4 kl 16:00 (insim 14:15) 

Gren Distans 
 

Ålder 
 

Gren Distans 
 

Ålder 

26 200 medley pojkar 15-16 år 
 

38 400 frisim  pojkar 15-16 år 

27 200 frisim  pojkar 14 år 
 

39 200 ryggsim pojkar 14 år 

28 1500 frisim pojkar 15-16 år 
 

40 200 ryggsim  pojkar 15-16 år 

29 400 frisim pojkar 13 år o y 
 

41 200 medley pojkar 13 år o y 

30 200 bröstsim pojkar 15-16 år 
 

42 100 fjärilsim pojkar 15-16 år 

31 100 fjärilsim pojkar 14 år 
 

43 200 bröstsim pojkar 14 år 

32 200 fjärilsim pojkar 15-16 år 
 

44 100 frisim pojkar 15-16 år 

33 100 ryggsim pojkar 13 år o y 
 

45 200 medley pojkar 14 år 

34 200 frisim pojkar 15-16 år 
 

46 100 frisim pojkar 13 år o y 

35 400 medley pojkar 14 år 
 

47 100 bröstsim pojkar 15-16 år 

36 100 bröstsim pojkar 13 år o y 
 

48 800 frisim pojkar 14 år 

37 100 ryggsim pojkar 15-16 år 
 

49 100 fjärilsim pojkar 13 år o y 

    
 

50 400 medley pojkar 15-16 år 

 


