
 

 

 

 
 

 

PLATS: Ugglebadet i Perstorp. 25 m bassäng med 6 banor. Elektronisk tidtagning. 
 

 
ÅLDERSKLASSER: 10 år o y ( födda 06 och senare) 
 11 år ( födda 05) 
 12 -13 år ( födda 03– 04) 
 14 år o ä ( födda 02 och tidigare) 
 öppen klass på 200 m sträckorna, 100 m fjäril och medley 

   

 
ANMÄLAN: Anmälan senast torsdagen den 27 oktober 

Anmälning via http://www.octostatistik.com/ eller i Grodan-format till 
info@kkkarpen.com  

 

Tävlingen är öppen för alla som inte är kvalade individuellt till Sumsim 
region    

   
PRISER: 6 priser till klasserna 10 år o y, 11 år samt 12-13 år.  

3 priser till 14 och äldre samt de öppna klasserna.  
 
 STARTAVGIFT: 65:- per individuell start  
  Efteranmälan i mån av plats, 100:- för individuell start  

Startavgifterna faktureras efter tävlingen. 
 

FÖRBEHÅLL: För att kunna hålla max 3 timmar per pass kommer antal heat att 
begränsas vid behov. 

 
STARTLISTOR: Kommer att finnas på vår hemsida, kkkarpen.com samt mailas till 

anmälda klubbar efter anmälningstidens utgång. 
 
 STRYKNINGAR: Strykningar senast 08.00 respektive 14.00. Det går bra att skicka 

strykningar till info@kkkarpen.com tom den 11/11 kl 16.00.  
 
 RESULTAT: Resultat läggs ut på hemsidan. Efter avslutad tävling skickas 

resultaten via mail till alla deltagande klubbar.  
 
 UPPLYSNINGAR: info@kkkarpen.com eller Jörgen på 0702-376323 
  Sandra 0709-963370 
 
  
 
   
 
 
 

 KK Karpen inbjuder till 
 

KARPSIMMET 
 

Lördagen den 12 November 2016 
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  GRENORDNING: 

  

  
Pass 1  Pass 2  
Insim 07.45 Insim 14.00 
Strykningar senast 08.00 Strykningar senast 14.00 
Start 09.00 Start 15.00    
          
          
Gren Distans  Ålder  Gren Distans   Ålder 
1 100 m frisim flickor 14 år o ä 21 200 m frisim flickor öppen klass 

2 100 m frisim pojkar 14 år o ä 22 200 m frisim pojkar öppen klass 

3 100 m frisim flickor 12-13 år 23 25 m fjärilsim flickor 10 år o y 
4 100 m frisim pojkar 12-13 år 24 25 m fjärilsim pojkar 10 år o y 
5 50  m frisim flickor 11 år 25 25 m fjärilsim flickor 11 år 
6 50  m frisim pojkar 11 år 26 25 m fjärilsim pojkar 11 år 
7 50  m frisim flickor 10 år o y 27 50 m fjärilsim flickor 12-13 år 
8 50  m frisim pojkar 10 år o y 28 50 m fjärilsim pojkar 12-13 år 
9 200 m ryggsim flickor öppen klass 29 50 m fjärilsim flickor 14 år o ä 
10 200 m ryggsim pojkar öppen klass 30 50 m fjärilsim pojkar 14 år o ä 

Paus 31 50 m ryggsim flickor 10 år o y 
11 100 m fjärilsim flickor öppen klass 32 50 m ryggsim pojkar 10 år o y 
12 100 m fjärilsim pojkar öppen klass Paus 
13 50 m bröstsim flickor 10 år o y 33 100 m ryggsim flickor 14 år o ä 
14 50 m bröstsim pojkar 10 år o y 34 100 m ryggsim pojkar 14 år o ä 
15 50 m bröstsim flickor 11 år 35 100 m ryggsim flickor 12-13 år 
16 50 m bröstsim pojkar 11 år 36 100m ryggsim pojkar 12-13 år 
17 100 m bröstsim flickor 12-13 år 37 50 m ryggsim flickor 11 år 
18 100 m bröstsim pojkar 12-13 år 38 50 m ryggsim pojkar 11 år 
19 100 m bröstsim flickor 14 år o ä 39 100 m medley flickor öppen klass 

20 100 m bröstsim pojkar 14 år o ä 40 100 m medley pojkar öppen klass 

     41 200 m bröstsim flickor öppen klass 

     42 200 m bröstsim pojkar öppen klass 

            
            

 

 
         Välkomna till Ugglebadet i Perstorp! 

KARPSIMMET 
 

Lördag 7 November 2016 
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