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Ditec Swim Meet 2020 

Tävlingsdatum: 1-2 Februari 2020 

Tävlingsplats: Vattnets Hus i Ängelholm 

Tävlingstider: Pass 1 & 3 – insim 07:45-08:45       start 9:00 

  Pass 2 & 4 – insim 14:45-15:45       start 16:00 

För vem:  T T1 T2  

Ålderindelning: A = 17år och äldre. B = 15-16år. C = 13-14år. D = 12år och yngre. 

  Klassindelningen är åldern simmaren har den 31/12 2020 

Begränsning:                  Ängelholms Simsällskap förbehåller sig rätten att begränsa antalet heat 

i varje gren. 

Priser:                               Prestationspris till de tre främsta simmarna i respektive åldersklass som 

baseras på sammanlagda FINA poäng i de sex bästa grenarna.  

Pris till de tre främsta i respektive gren och åldersklass. 

Heatpriser till varje heat segrare. 

Anmälan: Sker senast den 14/1-2020 till hss.anmalan@gmail.com 

Avanmälan: Avanmälan till pass 1 skall göras senast torsdagen 30/1. Avanmälan till 

övriga pass skall göras innan förgående pass slut.  

Avanmälningar som ej inkommit i tid faktureras med 100 kronor.  

Vid avanmälningar måste ni kontakta tävlingens ansvariga tränare via 

telefon eller sms. Annars kommer inte avanmälan fram i tid. 

Ansvarig tränare: Fanny Östh, 070-743 34 49   

Kostnad: 70kr/individuell start.  

Sena anmälningar, så kallade efteranmälningar mottages i mån av plats, 

kostar 170kr/start utöver ordinarie avgift.  

För sena avanmälningar kommer man att behöva betala hela 

kostanden, dvs alla starter då vi blir fakturerade för detta av 

arrangören. 

Bra att ha med sig:  Överdragskläder (t-shirt/HSS-tröja och shorts + skor) vattenflaska, 

badmössa, simglasögon, simkläder och två handdukar (den ena brukar 

bli blöt under tävlingen). Något lätt att äta medan man väntar, t.ex. 

macka, frukt, nötter, drickyoghurt, inte godis. Tänk bara på att det kan 
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finnas nötallergiker och hantera dem i förslutna påsar. Hänglås för att 

kunna låsa skåpen. 

Avsisimning:                     Erbjuds i två undervisningsbassänger i anslutning till tävlingsbassängen. 
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