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Inbjudan till 
 

 
 

Öppetvattentävling 16/6 
 

Tävlingen är öppen för ALLA motionärer och tävlingssimmare som är 13 år och äldre. 

Du behöver ingen tävlingslicens för att delta. 
 

Datum & Plats Lördag den 16 juni 2018 i Växjösjön med start från Vattentorget. Adress: 

Vattentorget 1, Växjö. 
 

Anmälan Gör du via vår hemsida www.vaxjosimsallskap.com och klicka på bokning uppe i 

toppmenyn. All information om loppen finns att läsa på hemsidan. 

Sista anmälningsdag är 4/6 och betalning senast 6/6. Därefter sker anmälan på 

plats innan registreringstiden för alla anmälda utgått. Du kan också efteranmäla 

dig om du kommer till VÖSS kansli i veckan innan loppet. Efteranmälan kostar 

50kr extra. Anmälan på plats innan loppet sker i mån av plats. 
 

Följande är viktigt när du anmäler. 

Enda direkta kravet är att du ska vara 13 år eller äldre. Är du under 15 år ska du 

ha målsmans tillåtelse genom att målsman anges i samband med anmälan. 

Dispens ges till 11- och 12-åringar om målsman intygar att den anmälde klarar 

sträckan. 
 

Om du har en klubbtillhörighet skriver du den i rutan ”Allergi och matval”, 

annars lämna tomt. 
 

Tävlingssträckan är 5000, 1850 eller 925m lång. Du ska vara trygg att du klarar 

av den sträckan när du anmäler dig. Du väljer lopp när du bokar dig. 
 

Våtdräktskrav vid lägre vattentemperatur än 18 grader. Vår samarbetspartner 

Arena har 14 våtdräkter till uthyrning i olika storlekar. De hyrs på plats och först 

till kvarn gäller. Kostnaden är 200 kr (gratis för medlemmar i VÖSS).  
 

Här har du en direktlänk till tävlingens sida (klipp och klistra):  

http://www.sportadmin.se/hemsida/sida/?ID=143971  
 

Välkomna till spännande simtävlingar i centrala Växjö!  

http://www.vaxjosimsallskap.com/
mailto:kansli@vaxjosimsallskap.com
http://www.vaxjosimsallskap.com/
http://www.sportadmin.se/hemsida/sida/?ID=143971
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Anmälningsavgift Se nedan för rätt pris till ditt lopp. För att din anmälan ska vara giltig ska du ha 

betalat in avgiften. Efteranmälan kostar 50kr extra. 
 

Lopp: Avgift: 

Karl-Oskarsimmet - 5000m 500kr 

Karl-Oskarsimmet - 1850m 350kr 

Karl-Oskarsimmet -   925m 250kr 
  

 Alla loppen har en herr och damklass. Loppen simmas samtidigt av både tävlings 

och motionssimmare. Alla deltagare får medalj efter slutfört lopp. 
 

Tävlingstider Lopp Tävlingsstart Senast registrering 

925m Kl. 11.00 Kl. 10.00 i tävlingsbyrån på kampaängen. 

1850m  Kl. 12.00 Kl. 11.00 i tävlingsbyrån på kampaängen. 

5000m Kl. 14.00 Kl. 13.00 i tävlingsbyrån på kampaängen. 

Registreringen öppnar 09.30 för alla lopp. 
 

Badmössa Vid registreringen får alla deltagare en badmössa, som ska vara på under 

tävlingen. 
 

Kartor På sista sidan hittar du kartor på bansträckningen. Start och målgång kommer att 

ske på trädäcket vid Vattentorget, norra delen av Växjösjön, för alla loppen. 
 

Försäkring Alla deltagare är försäkrade via Svenska Simförbundet och sin privata 

hemförsäkring. 
 

Tävlingsregler Detaljerade tävlingsregler kommer att finns på tävlingens hemsida. 
 

Tidtagning Eltid med chip som sätts runt ena ankeln. Eventuell förändring av teknik 

meddelas i pm:et. Oavsett ska det vara säkert, enkelt och ha så lite påverkan på 

simningen som möjligt. 
 

Inställd tävling Om tävlingen måste ställas in på grund av extraordinära omständigheter 

förbehåller vi oss rätten som arrangör att behålla 50 procent av 

anmälningsavgiften. 
 

Försäljning Vi kommer att ha försäljning av mat och dryck vid 4krogar, Arenas produkter och 

dricka, bars, godis mm, under hela dagen det är tävling. 

 

P-platser Hänvisas till P-platser vid Norrtull och bakom Domkyrkan. 
 

Övrigt All information som inbjudan, tävlingspm m.m. finns på tävlingens sida på vår 

hemsida under toppmenyn ”Våra Arrangemang”. Informationen kommer att 

kompletteras efterhand och slutgiltigt tävlingspm kommer senast Fredag 8/6. 

 

Välkomna till spännande simtävlingar mitt i  

centrala Växjö!   

http://www.vaxjosimsallskap.com/
mailto:kansli@vaxjosimsallskap.com
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