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BORLÄNGE SIMSÄLLSKAP

LILLA
MASDOPPET
Lilla Masdoppet är en kul simtävling för simmare
upp till 12 är (2010, 2011, 2012, 2013 och yngre).
Målsättningen är att göra tävlandet roligt samtidigt
som barnen lägger grunden till en bra tävlingsrutin.
Barnen tävlar enbart mot sig själva, mot sina egna
tider.



Tävlingsdatum Lördag 26 november 2022

Tävlingsstart:
(insim)

Kl. 10.00
(kl. 09.00 - 09.50)

Tävlingsplats Maserhallen, Borlänge (7 banor, 25m)

Tävlingsledare Joakim Björkman

Frågor Joakim Björkman 0705854400 
eller tavlingar@borlangess.se

Anmälan Anmälningsavgift 50 kr/ individuell gren samt 70 kr
för lagkapp. 
Anmälan görs via e-mail tavlingar@borlangess.se
senast 23 november 2022. Vi förbehåller oss rätten
att begränsa startfälten.
Grenfil finns också på BBS-hemsida.

Efteranmälan 100 kr per individuell start och 100 kr per
lagkappstart. Efteranmälan kan göras via e-mail
tavlingar@borlangess.se senast 26 november
2022 kl 09.00.
Efteranmälda simmare seedas in sist i startlistan.

Strykningar Strykningar tas även emot via mejl till
tavlingar@borlangess.se senast
25 november 2022. Därefter lämnas de till
sekretariatet senast 1 timme före passets start.

Start - och
resultatlistor

Start- och resultatlista publiceras på BSS-hemsida.
Resultaten kommer att presenteras i alfabetisk
ordning.
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Priser Medaljer delas ut till samtliga deltagare.

Omklädning Medtag av egna hänglås. En dela av
omklädningsrummen är bokad för tävlingssimmare.

Parkiering Använd din P-skiva på parkeringen framför
Maserhallen. Stora p-platsen till höger om
byggnaden har fri parkering.

Kost Det erbjuds mat som serveras av Maserhallen
mellan 09.00-17.00, betalas på plats (pasta med
köttfärssås).
För övriga frågor eller beställningar kontakta
Martina Bergman: martina.bergman@maserhallen.se 
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1.   25 m  ryggsim Pojkar 11, 10, 9 år och yngre  

2.   25 m  ryggsim  Flickor  11, 10, 9 år och yngre  

3.   25 m  fjärilsim  Pojkar 12 år   24 s

4.   25 m  fjärilsim    Flickor  12 år   24 s

5.   25 m  bröstsim    Pojkar  11, 10, 9 år och yngre   

6.   25 m  bröstsim    Flickor 11, 10, 9 år och yngre   

7.   50 m  bröstsim    Pojkar 12  år   50 s

8.   50 m  bröstsim    Flickor 12 år   48 s

9. 100 m  medley Pojkar och flickor 12 år  

10. 100 m  medley / fenor Pojkar och flickor 11, 10, 9  år och yngre  

P a u s  +  M e d a l j u t d e l n i n g

 

11.   25 m  fjärilsim  Pojkar 11, 10, 9 år och yngre  

12.   25 m  fjärilsim    Flickor 11, 10, 9 år och yngre  

13.   50 m  ryggsim   Pojkar 12  år  46 s

14.   50 m  ryggsim    Flickor 12 år   44 s

15.   25 m  valfritt   Funktionshindrad mixed  

16. 25 m frisim   Pojkar 10, 9 år och yngre  

17. 25 m frisim   Flickor 10, 9 år och yngre   

18.   50 m  frisim   Pojkar 12 och 11 år   40 s  

19.   50 m  frisim  Flickor 12 och 11 år    40 s  

20. 4x25 m frisim   Pojkar och flickor 12 år och yngre   

M e d a l j u t d e l n i n g

GRENORDNING
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För 12-åringar (2010) gäller utsimningstider (se till höger i grenordningen) vilket innebär att om man har
ett personligt rekord i grenen som är bättre än utsimningstiden får man inte simma den grenen. Detta
gäller även för 11-åringar (2011) i 50 meter frisim.
Avslutande lagkapp genomförs som mixat poj kar/flickor utan krav på fördelning eller ålders klass.
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