
 

PM NUSS Äldre (25 m) 2018 
 

Örebro Simallians hälsar aktiva, ledare och 

supporters välkomna till NUSS Äldre 2018 

 
Tävlingsplats:  Gustavsviksbadet i Örebro 

 

Tävlingsdagar:  2–4 februari 2018 

   Fredag Pass 1 kl. 17.30 

   Lördag Pass 2 kl.8.20 och Pass 3 kl. 14.50 

   Söndag Pass 4 kl.8.20 och Pass 5 kl.14.50 

 

Grenordning:  Se inbjudan! 

 

Insimning;   Fredag 16.00-17.15 

Lördag och söndag 07.15-08.15 och 13.30-14.45 Insläpp 07.00 

 

Parkering:   Parkeringen kostar 12kr/timme. OBS!  Badet har mycket hög 

beläggning varför parkeringsplatsen blir full rätt snart efter kl. 10.00. 

Parkering finns gratis på ’Tappstället’ nära McDonalds och OKQ8,  

5 min gångväg från badet. 

 

Tekniskt möte och information till klubbarna kommer att genomföras fredag kl. 16.45 i 

konferenslokalen 1 trappa upp, se ÖSA:s logotype.  

 

 

 

Tävlingsbyrån:  Finns vid publikentrén till höger om ordinarie entré – se hänvisning.  

 



   Tävlingsbyrån är öppen: 

   Fredag 16.00 till en halvtimme efter pass 1 

Lördag och söndag 07.15 till en halvtimma efter pass 2 och 4. 

   Lördag och söndag 13.30 till en halvtimma efter pass 3 och 5. 

 

Startavgift: Startavgiften är 70:-/individuell start och 90:-/lagstart, för de som kommer 

med på startlistan. Vid startbegränsning utses 6 reserver i varje gren. Antal 

heat i en gren kan utökas om antalet heat i andra grenar är mindre.  

Faktura utsändes till anmälda klubbar för startavgifter för simmare/lag som 

kommer med i startlistan. 

 

Strykningar/   Vi uppmanar alla föreningar att kontinuerligt skicka in kända 

Laganmälan  strykningar till anmalan@osasim.se. Strykningar via mail tas emot tom.  

   fredag 2/2 kl. 12:00. 

 

   Tränarappen (inloggning bifogas separat) kan med fördel användas till 

   att göra strykningar och laguppställningar nedanstående tider gäller 

   även om Ni använder tränarappen. 

   

Blanketter för strykningar, efteranmälningar och laganmälan hämtas i 

tävlingsbyrån. 

Strykningar skall vara sekretariatet tillhanda senast 1 timma (16.30) före 

första passet. För övriga pass senast 30 min efter föregående pass slut. 

OBS!! Även reserver måste strykas.  

Laganmälan skall vara sekretariatet tillhanda senast 1 timma före passets 

början.  

För strykningar och laganmälningar som görs senare än ovanstående tider, 

eller vid tom bana, uttages en extra avgift på 300: -. 

Extralopp kommer inte att tillåtas. 

 

Efteranmälningar:  Efteranmälan tas endast emot i de grenar som inte är fulla d v s de grenar där 

det inte finns reserver. Dessa anmälningar skickas till anmalan@osasim.se. 

Debiteras med dubbel startavgift. 

 

Omklädning:  Information om entré och skåp kommer på vår hemsida under nästa vecka. 

 

Startlista:  Publiceras inom en vecka efter anmälningstidens utgång på vår hemsida samt 

på www.livetiming.se  Heatlista erhålles vid ankomst och under tävlingens 

gång.  

 

Startrutiner:   Hängande start kommer att användas. 

 

Resultat/  Finns att hämta från hemsidan efter tävlingarnas slut.  Resultat i realtid 

livetiming:  kommer att finnas via www.livetiming.se 

     

Resultatlistor:  Anslås på den östra väggen under tävlingarnas gång.  

 

 

 

 

 

Prisutdelning:  Sker löpande under tävlingen. 
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   Pass 1 före start pass 2 (1-6), efter gren 14 (7-12), efter gren 22 (13-20). 

   Före start pass 3 (21-25), efter gren 33 (26-31), efter gren 41 (32-39). 

   Före start pass 4 (40-44), efter gren 52 (45-50), efter gren 60 (51-58). 

   Före start pass 5 (59-63), efter gren 71 (64-69), efter gren 79 (70-79),  

efter gren 82 (80-82). 

 

Priser: NUSS-medaljer: Guld, Silver, Brons till placering 1 - 3 (Lagmedlemmar i 

lagkapper)  

  
Pris till årets tre bästa NUSS-klubbar, med högsta totalpoäng från årets tre 

tävlingar erhåller 5000:-, 3000:- och 2000:-  
Poängberäkning: 14, 11, 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1. Dubbel poäng i lag.  

 

Defilering:   Endast funktionärerna. 

 

Funktionärer: Samling sker i konferensen 1 tr upp. 

   Fredag pass 1 kl. 17.00 

   Lördag och söndag Pass 2 och 4 kl.07:50 

   Lördag och söndag Pass 3 och 5 kl.14.20 

 

Försäljning: Det kommer att finnas återförsäljare av simutrustning på plats under hela 

helgen samt fik med smörgåsar, frukt och annat gott.  

 

Matbiljetter:  Mat bokas senast 24 januari via e-post: kansliet@osasim.se eller via 

telefon 019-100802.  All bokning är bindande. 

    

  Matbiljetter finns att hämta i tävlingsbyrån. Maten kommer att   

  serveras på Gustavsvik. 

   Frukost lördag och söndag 70:-/måltid. 

   Lunch lördag och söndag 85:-/måltid. 

   Middag fredag och lördag 95:-/måltid. 

 

   Ev. specialkost meddelas vid beställning. 

 

Logibokning:  Förslag på boende hittar ni på www.orebrosimallians.com 

 

Upplysningar:  Mat och logi: ÖSA:s kansli 019-100802 e-post: kansliet@osasim.se 

    

Anmälningar: Sven-Åke Gustafsson, tävlingssekreterare,  

mobiltel 070–5116792 anmalan@osasim.se  

 

 

 

Varmt välkomna till Örebro och NUSS äldre! 
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