
   
 (Uppdaterad 16oct) 

 

PM Medalj-jakten  
 
Tidpunkt: Söndag den 18oct 
 
Tid: Ombytta och klara till 14:20, Insim 14:30 start 15:00 
 
Plats: Åkeshov simhall (25m), Bromma 
 
Entré: För simmare(+ medföljande) ,samt funktionärer via anvisade skyltar (gå till höger vid entrén) 

Tidsschema:  
Start 15:00 slut ca 16:35  
25m ryggsim klart ca 15:30  
50m ryggsim klart ca 15:45 
100ryggsim klart ca 15:50 
25m frisim klart ca 16:10 
50m frisim klart ca 16:25 
100m frisim klart ca 16:35  
 

Publik: Ingen publik tillåts på denna tävling  

Avlämning av simmare/barn: Vi kommer ha tränare på plats som tar hand om era barn vid ankomst , 
avprickning vid kansli mellan 14:00-14:30 . Sedan när tävling är slut så hämtar ni barnen vid entrén 
alt vid kansli. 

Avbokning: Vill simmare INTE deltaga så mejla till kansli på christer@kappis.se omgående eller SMSa 
till 070 – 227 29 54 

Corona information:  
Se till att simmare med minsta sjukdomssymptom stannar hemma!  
Vi har fasta samlingsplatser för varje nivå , schema för samlingsplatser kommer finnas uppsatta i 
simhall samt utanför kansli 
Känner man sig orolig eller osäker över smittspridning så råder vi er att stanna hemma. 
Handsprit före och efter besök i omklädningsrum (vi kommer ha handsprit) 
Efter tävling duscha hemma om möjligt. 
Omklädningsrum skall man vara i så kort tid som möjligt 
 
Startlista: Länk finns på våpr hemsida www.kappis.se samt via  www.livetiming.se 
Direktlänk: http://www.livetiming.se/program.php?cid=5662&session=0&all=1 

Funktionärer: Vi behöver 12 funktionärer som tar tid, ingen förkunskap krävs. Anmäl er till 
sekretariatet vid insim eller via mejl till christer@kappis.se . ”Först till kvarn”! Den som anmäler sig 
behöver vara med på hela tävlingen 
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Följande gäller för Medaljakten  

*25m sträckor: medaljer till alla som klarar brons, silver, guldtider samt de simmare från Fisken 
grupper som simmar 25m och ej klarar medalj tid så delas det ut en prestations medalj (obs bara 
Fisken nivå  simmare) 

Försäljning: Begränsad försäljning sker vid kansliet. MAX 5personer per tillfälle  
 
Upplysningar: SKK, s kansli:  070-227 29 54, E-post: skk.kansli@kappis.se  

 
 
 

Grenordning med stipulationstider 

 

Gren Simsätt  Bronstid Silvertid Guldtid 

1 100medley   (lilla pokalen) 2.05 2.00 1.55 

                    (stora pokalen) 1.48 1.42 1.32  

2 25m ryggsim  32,0 29,0 26,0 

3 50m ryggsim   56,0 53,0 50,0 

4 100ryggsim  1.43 1.38 1.33 

 Paus 10min 

5 25m frisim  30,0 27,0 24,0 

6 50m frisim  50,0 47,0 44,0 

7 100frisim  1.33 1.27 1.22 

* Till nästa Medalj-jakt så kommer vi lägga till bröstsim,fjärilsim samt 100medley  

Regler Medalj-jakten: 

Medaljer delas ut till alla som klarat guldtider samt brons/silver/guld-medaljer till de som klarat 
ovan tider  

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   


