
 

 

PM 
 

SKK, s klubbtävling 
Medalj-jakten  

 
Datum Söndag 16dec  
 
Simhall Åkeshov simhall  
 
Insim kl 15:30 – 15:50, Tävlingsstart kl 16:00 klart ca kl 17:30  
 
Entre: För simmare med passerkort via kassan om man har sitt passerkort med sig.  
För publik/föräldrar gäller entrén genom en ”bakväg”(EJ entré via kassan).  
Innanför huvudentrén går man höger sen vänster(, runt ”gym”samt ”spinninghall”) där 
längst ner i korridor så finns en entré värd som släpper in via baksida till simhallen  
 
Deltagarlista : Publicerad på SKK,s hemsida www.kappis.se  
 
Återbud: Viktigt ni kontaktar oss vid återbud, antingen till e-post: skk.kansli@kappis.se eller 
vid sen strykning på SMS till 070-227 29 54  
 
Medalj-jakten är en tävlingsform för nybörjare  
Denna klubbtävling är ett sätt att träna sig på att tävla innan man tar steget att möta 
motståndare från andra föreningar  
 
Funktionärer: Vi måste ha föräldrar som hjälper till som tidtagare under tävlingen. Anmäl er 
till sekretariatet vid tävlingsstart  

 
 
 
 

Välkommen  
 

SE GRENORDNING NÄSTA SIDA 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Grenordning med stipulationstider 
 

Gren Simsätt  Bronstid Silvertid Guldtid 
1 100medley (lilla pokalen) 2.05 2.00 1.55* 
2 100bröstsim  1.50 1.44 1.39 
3 25m ryggsim  32,0 29,0 26,0 
4 50m ryggsim   56,0 53,0 50,0 
5 100ryggsim  1.43 1.38 1.33 
 Medaljutdelning 
6 25m frisim  30,0 27,0 24,0 
7 50m frisim  50,0 47,0 44,0 
8 100frisim  1.33 1.27 1.22 
 Medaljutdelning 
9 25m bröstsim  32,0 29,0 26,0 
10 50m bröstsim  58,0 55,0 53,0 
 Medaljutdelning 
11 25m fjäril  30,0 27,0 24,0 
12 50m fjäril  1.00 55,0 50,0 
13 100medley (stora pokalen) 1.48 1.42 1.32* 
14 100fjärilsim  1.45 1.39 1.33 
 
* Gren 13 kan simmare slås ihop med gren 1 om det blir 1 heat  
** Gren 14 kan simmare simma ihop med 100medley om bara 1heat 

   
Regler Medalj-jakten: 
 
*100medley så är det 2 stipulationstider där en gäller för Lilla och en för Stora pokalen. 
 
Medaljer delas ut till alla som klarat guldtider samt brons/silver medaljer till de som klarat dessa 
tider på 25m rygg, bröst, frisim, fjäril. Har man tidigare klarat ex silvertid och gör samma sak igen 
så delas ej medalj ut.Medalj delas bara ut vid 1a tillfället man klarat medalj-tid. 
  
 
Om simmare på 25m klarar 25m guldtid så delas det bara ut 1 medalj (ej brons/silver) 
 
När 25m tiden klarats bör inte distansen simmas längre. Simmaren får delta men har inte rätt till 
medalj samma gäller 50m/100m  
 
Lilla Kappis pokalen när man klarat alla guldtider på 25m samt 50m sträckor samt 100medley* 
Stora Kappis Pokalen när man klarat alla guldtider på 100m sträckor   

 


