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Falköpings Simsällskap har härmed nöjet att inbjuda till

Trandoppet/Arkivator Cup
söndagen den 6 mars 2011
	
25-meters bassäng, 6 banor med eltidtagning

Tävlingstider:	Insim 8.00
	Första start 9.00 
	Tävlingen går i ett pass med en lunchpaus.
		
Anmälan:	Görs på Grodan, som skickas till com" skgotene@gmail.com                                       Anmälan skall vara SK Götene tillhanda senast fredagen den 25 februari 2011.                           
 OBS! Ange faktureringsadress (helst e-postadress) i samband med anmälan till fss@fss-falkoping.se 

Strykningar:	Strykningar skall vara SK Götene tillhanda senast fredag  4 mars kl. 18.00 via e‑post:  skgotene@gmail.com 

Anmälningsavgift:	Individuell start 50 kr, lag 70 kr, vid anmälan med Grodan-anmälningsfil via e‑post. Vid anmälan med enbart anmälningslista tillkommer 10 kr per start.
	Falköpings Simsällskap tar tacksamt emot funktionärshjälp, mot reducerad anmälningsavgift,
	via e-post: fss@fss-falkoping.se" fss@fss-falkoping.se

Startlista:	Startlista skickas via e-post till anmälda föreningar senast tisdag 1 mars. Den kommer också att finnas på vår hemsida:  www.fss-falkoping.se


Heatbegränsningar:  Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet  heat vid stort deltagarantal. 

Efteranmälningar:		Efteranmälningar mottages i mån av plats.

Priser:	Priser till de 3 bästa i varje gren samt heatpriser.

Försäljning:	Cafeterian håller öppet.

Upplysningar:	Pia Billman    0705-33 52 94 
	
Välkomna!

GRENORDNING TRANDOPPET/ ARKIVATOR CUP 6 MARS 2011
	1	4*50 m medley Damer A – B	A= Födda  -95 och äldre
	2	4*50 m medley Herrar A – B	B=  Födda  -96 och -97
	3	4*50m medley	Damer C -E	C= Födda  -98 och -99
	4	4*50m medley	Herrar C – E	D= Födda  -00 och -01
	5	100m frisim	Damer A	E=  Födda  -02 och yngre
	6	100m frisim	Herrar A	
	7	100m frisim	Damer B	
	8	100m frisim	Herrar B
	9	100m frisim	Damer C
	10	100m frisim	Herrar C
	11	50m frisim	Damer D
	12	50m frisim	Herrar D
	13	25m frisim	Damer E
	14	25m frisim	Herrar  E
PRISUTDELNING GREN 1 – 14

	15	100m bröstsim	Damer A
	16	100m bröstsim	Herrar A
	17	100m bröstsim	Damer B
	18	100m bröstsim	Herrar B
	19	50m bröstsim	Damer C
	20	50m bröstsim	Herrar C
	21	50m bröstsim	Damer D
	22	50m bröstsim	Herrar D
	23	25m bröstsim	Damer E
	24	25m bröstsim	Herrar E

PAUS CA 30 MINUTER
PRISUTDELNING GREN 15 – 24

	25	4*50m frisim	Damer A - B
	26	4*50m frisim	Herrar A – B
	27	4*50m frisim	Damer C - E
	28	4*50m frisim	Herrar C – E
	29	100m rygg	Damer A
	30	100m rygg	Herrar A
	31	100m rygg	Damer B	39	100m fjäril	Damer A
	32	100m rygg	Herrar B	40	100m fjäril	Herrar A
	33	50m rygg	Damer C	41	100m fjäril	Damer B	
	34	50m rygg	Herrar C	42	100m fjäril	Herrar B
	35	50m rygg	Damer D	43	50m fjäril	Damer C
	36	50m rygg	Herrar D	44	50m fjäril	Herrar C	
	37	25m rygg	Damer E	45	25m fjäril	Damer D -E
	38	25m rygg	Herrar E 	46	25m fjäril	Herrar D - E
 PRISUTDELNING GREN 25 – 38	                            PRISUTDELNING GREN 39 – 46
	
	

