Borås Speedo Meet 2.0 12-13 juni 2021 (Covidanpassad)
Då har vi ett OK från Borås Stad och myndigheterna på att vi skall kunna genomföra Borås Speedo
Meet som planerat den 12-13 juni om än dock med vissa begränsningar och restriktioner enligt
nedan. Antalet personer på anläggningen / arrangemanget får inte överstiga 500 personer totalt
vilket gör att vi kommer att sikta på fördelningen 425-430 deltagare, 45-50 ledare och 20-25
funktionärer.
Ta nog del av nedan förändringar i tävlingsformen, krav, restriktioner och begränsningar som
kommer att gälla med utgångsläge för ordinarie inbjudan
Inbjudan/tävlingen
Inbjudan klubbar:

Endast klubbar inom Västra Götalands Län tillåts att anmäla sig. Alltså
alla föreningar inom Västsvenska Simförbundet utom Hallands län
med Kungsbacka SS, SK Stimmet, SK Laxen, Varbergs Sim och
Falkenbergs SS

Datum, plats:

Enligt inbjudan 12-13 juni på Alidebergsbadet-50 utomhus

Tider, grenar:

Enligt inbjudan dock utan lagkappsgrenarna 8, 17, 26 och 34 som utgår.

Anmälan:

Sker via TEMPUS och det senast onsdagen den 2 juni klockan 24.00
50, 25 och 00 tider tillåts för anmälan men 50 tider seedas in före 25
och 00 tider i startlistan
Kvalperioden förlängs till 2019-02-23 till 2021-06-02
Efteranmälan sker i mån av plats i de grenar som inte uppnår antalet
enligt heatbegränsningar i aktuell gren.

Heatbegränsningar:

Öppna klasser – alla 50:or 10 heat, 200 medley 4 heat, 400 frisim 3 heat,
800 frisim 1 heat, 1500 frisim 1 heat. 6 reserver
Åldersklasser – 100 och 200 3 heat / åldersklass. 3 reserver / åldersklass
OBS! Tävlingen kommer endast att tillåta 425-430 deltagare så om ovan
nya heatbegränsning inte räcker så kommer vi att ta bort ytterligare
heat på alla 50:or tills antalet deltagare är ok. Om antalet inte skulle
uppgå till 425-430 deltagare vid anmälan kommer vi att tillåta reserver i
alla 50:or att starta tills antalet är uppe i 425-430 deltagare, 1 reserv i
ordningen frisim, bröstsim, ryggsim, fjäril och sedan börjar vi om igen
tills antalet ligger ca rätt.
Finalheat i varje åldersklass i åldersklassgrenarna som tidigare.

Klasser:

Som tidigare 14 år och yngre, 15-16 och 17&äldre som nu tillåts att
tävla igen Match och tävling i mindre omfattning tillåts för alla åldrar Riksidrottsförbundet (rf.se)

Startavgifter:

Tidigare tabell med reducerat pris beroende på antalet starter utgår och
ny startavgift är 85:- / start. Faktureras i efterhand och gäller även
reserver som tillkommer.

Strykningar:

Enligt inbjudan och PM som kommer senare

Priser:

Nyttopriser - kommer endast att gälla för alla 50:or och i övriga grenar
utgår detta helt. Dock erhåller alla en Borås Speedo Meet medalj 1-3 i
varje gren och åldersklass.
Prestationspriser – enligt inbjudan
Klubbtävling – enligt inbjudan

Funktionärer:

Vid intresse av att ha med någon funktionär kontakta
jonas@skelfsborg.com . Vi kommer dock i första hand att ha egna
funktionärer.

Övrigt kring tävlingen
Mat:

Luncher kan beställas för lördag och söndag till ett pris av 90:- vilka
kommer att köras ut till Alidebergsbadet och ätes sedan i klubbzonerna.
Samtliga övriga måltider som frukost och middag utgår.
Beställning enligt ny lista som läggs ut via tävlingarnas hemsida vilket vi
vill ha in senast tisdagen den 8 juni 15.00 i samband med att startlistan
har presenterats. Inga ändringar efter detta datum, varken tillägg eller
fråndrag pga. sjukdom.

Logi

Logi på Erikslundskolan utgår helt men det går fint att boka logi på
Scandic Plaza i Borås enligt inbjudan.

Anpassningar Covid (kommer att uppdateras löpande fram tills tävlingen)
Publik:

Ingen publik tillåts på tävlingsområdet

Entré:

Hjälps åt att hålla avstånd i utrymmen som entré mm där det är lite
mindre plats och följ Covidvärdarnas instruktioner

Covidvärdar:

Kommer att finnas i entrén till Alidebergsbadet samt vid läktar och
klubbområdet och alla eventuella instruktioner skall följas

Ansvar:

Ledare för respektive förening ansvara för att tävlingens restriktioner
efterlevs och förmedlas till deltagarna.

Klubbzoner:

Kommer att tilldelas på plast där deltagare skall hålla sig förutom vid
tävlan och tält tillåts på anvisad yta. Tränarna kommer att tilldelas ett
område vid bassängkanten.
OBS! Tränarna tillser att området efter avslutad tävling är rent och
snyggt, fritt från skräp mm

Ledare:

MAX 1 ledare / 10 simmare tillåts.

Omklädning:

Sker endast i de anvisade tält och klubbzonerna som tilldelas
föreningarna på området.

Dusch:

Enligt PM, begränsade utrymmen

Toalett:

Enligt PM, enligt restriktioner på plats.

Callroom:

Enligt PM i 2 steg in till startbryggan

Prisutdelning:

Enligt PM, simmaren hämtar sin medalj på anvisad plats.

Insim:

Enligt PM, begränsade tider och banor som klubbarna tilldelas

Handsprit:

Arrangören kommer att tillhandahålla detta i de delar som rör tävlingen
men vi ser gärna att klubbarna själva också tar med sig egen hansprit att
ha i sina zoner.

Sjukdom:

Vid minsta tecken på sjukdom tillser ansvarig ledare att deltagare skiljs
åt från övriga deltagare och tillser att deltagaren transporteras hem

Övrigt:

I övrigt gäller de allmänna restriktionerna och råden som FHM har
fastslagit samt lokala restriktioner och råd som rör Borås Stads
idrottsanläggningar, sim- och badanläggningar.

Vid frågor:

Jonas Söderberg 070-5736472 jonas@skelfsborg.com

VÄLKOMNA!

