
PM  Ljungby Cupen del 3, Måndagen 10 September 
 

   !Observera att Ljungby Cupen är en  del av träningen och tävlingen ersätter ordinarie träning! 
 
Tävlingstider för Ljungby Cupen  
Ni måste anmäla er ankomst hos er tränare senast klockan 16.15 
Insimning: kl. 16.30 – 16.55 
Tävlingsstart: kl. 17.00, beräknat slut klockan 19.00 
I ryggsäcken ska det finnas: vattenflaska, badkläder, klubb t-shirt (alt. Annan), badmössa, 
glasögon 
 
Ni föräldrar som inte är tävlingsfunktionärer, hjälper till som tävlingsföräldrar. Stanna gärna 
kvar och plocka undan efter tävlingen medan barnen duschar, ex. Plocka ihop stolar.  
_________________________________________________________________________ 
Tävlingen är klubbtävling där man börjar med 25 meters sträckor och går sedan vidare att 
simma 50 meters sträckor slutligen 100 meters sträckor, detta gör genom att man klarar 
stipulationsttiden för respektive simsätt. 
 
När man har klarat en stipulationstid på exempelvis 25 m bröstsim simmar man nästa gång 
50 m bröstsim och kan då fortsätta att klara övriga 25 meters tider.  
För att sedan få gå vidare och simma 100 meters sträckor måste man klarat simsättets 
stipulationstid på 50 meter. 
 
När en simmare har klarat alla fyra 25 meters stipulationstider erhåller man en plakett, 
samma gäller när man klarat alla fyra 50 meters stipulationstiderna.  
 
Man erhåller en medalj varje gång man klarar en stipulationstid på antingen  
25, 50 eller 100 meter. 
  
Gren  1 :25 m fjäril  stipulationstid: 26.0  
Gren  2 :50 m fjäril  stipulationstid: 45.0  
Gren  3 :100 m fjäril  stipulationstid: 1.25|1.18|1.10  
Gren  4: 25 m rygg  stipulationstid: 28.0 
Gren  5 : 50 m rygg  stipulationstid: 52.0 
Gren  6 : 100 m rygg  stipulationstid: 1.27|1.19|1. 12 
Gren  7 : 25 m bröst  stipulationstid: 28.0 
Gren  8 : 50 m bröst  stipulationstid: 52.0 
Gren  9 : 100 m bröst  stipulationstid: 1.35|1.27|1.19 
Gren 10 :25 m fritt  stipulationstid: 25.0 
Gren 11 :50 m fritt  stipulationstid: 45.0 
Gren 12 :100 m fritt  stipulationstid: 1.13|1.07|1.01 
Gren 13: 25 m Kick under vattnet 
 
Om man blir sjuk eller inte kan vara med på Ljungby Cupen så måste man meddela detta 
till respektive tränare eller skicka avanmälningen till: ljungbyss@live.se 


