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Tävlings 
PM 

 
 

 

 

 

Rönneracet  

 

 

Datum:  5-6 September 2020 

 

Plats:  Vattnets Hus, Ängelholm, 25m. 

 

Tävlingstider: Lördag  

Insim 09:00 

Pass 1: 10:00- ca 11:20 tjejer 17år och äldre 

Pass 2: 14:00- ca 15:40 killar 15-16år samt 17år och äldre 

Pass 3: 17:00- ca 18:15 tjejer 15-16år  

 

 Söndag 

Insim 08:00 

Pass 4: 09:00- ca 10:40 tjejer 13-14år 

Pass 5: 11:30- ca 12:55 killar 13-14år 

Pass 6: 14:00- ca 15:45 tjejer 12år och yngre 

Pass 7: 16:30- ca 17:35 killar 12år och yngre 

 

Resan:  Egen transport. 

 

Utrustning: Medtag personlig utrustning för tävling. 

 

Tränare:  Lördag: Fredrik och Nelly. Söndag: Stefan, Moa och Nathalie. 

 

Upplysning:  Vid ev. frågor kontakta respektive tränare. 

 

Startlista: Se här..  

 

Strykningar: Ev. strykningar meddelas till respektive tränare senast fredag kl 15:00  

 (eller så fort som möjligt!)  

 

Övrigt:  *Medtag hänglås till skåpen. 

 

Viktig information och riktlinjer inför tävlingen!!! 

• Var vänlig respektera Folkhälsomyndigheternas rekommendationer att stanna hemma 

om du känner dig sjuk. 

• Deltagare som känner eller uppvisar tecken på symptom under tävlingens gång är 

skyldiga att lämna tävlingsarenan omedelbart. 

• Tävlingen är publikfri, men går att följa på www.livetiming.se. Vattnets Hus Spa och 

Bistro är dock öppet för besökare. 

• Endast simmare, tränare och funktionärer får vistas i simhallen. 

 

 

http://livetiming.se/program.php?cid=5329
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• Var noga med handhygienen och tvätta händerna ofta. Handsprit kommer att finnas på 

plats. 

 

• Dusch och tvätt utan badkläder innan man beträder bassängen är obligatoriskt för alla 

simmare. 

• Var noga med att hålla avstånd till varandra i simhallen, omklädningsrummen samt i 

duschutrymmet. 

• Varje klubb kommer att få en bestämd plats att vistas på och simmarna ombeds stanna 

på anvisad plats till dess att hen ska starta. 

• Simmaren ska endast befinna sig inom startområdet i samband med sin start (ca 5-10 

min innan start). 

• Efter målgång ska simmaren så snabbt som möjligt lämna startområdet. 

• Efter avslutat pass duschar man hemma i den mån det är möjligt, för att undvika 

trängsel i dusch- och omklädningsrummen. 

Tack för visad hänsyn! 

 

 

 

 

 

 


