
Anmälan till LeWa Sportcup i Motala den 28-29/9 -2019. 
Till denna tävling får simmare från alla grupper anmäla sig.  
Vi kommer inte sova över i Motala.   
Anmälan sker i vanlig ordning via NKK´s hemsida, senast den 13 september.  
NKK rekommenderar att man inte simmar mer än 2 individuella grenar per tävlingspass vilket är 
inkluderat i kostnaden, önskar ni att anmäla Er på fler grenar individuellt sker det i samråd med Er 
tränare och det medför en extra kostnad om 75kr per gren, som ni kommer med på. 
 

Transporter: Det ligger på er föräldrar att köra era barn till och från Motala. Har ni 
förhinder och inte kan köra, så måste ni försöka lösa detta själva. Ni får kolla med andra 
föräldrar om de kan ta med ert barn i sin bil. Om inte detta går heller, så kan ni tyvärr inte 
anmäla era barn till denna tävling.  
 

Grenordning och klassindelning  
Åldersklasser 
Ö Öppen klass 
A 2002 och tidigare 
B 2003-04 
C 2005 och senare 
OBS! Alla klasser simmar de grenar ni ser på grenordningen. 
Antalet heat kan komma att begränsas om behov av detta uppstår. OBS! ”Hängande start” tillämpas. 
 
Pass 1 Lördag 28 september kl. 9.00 
1. 100m frisim damer 
2. 200m frisim herrar  ÖPPEN 
3. 50m bröstsim damer 
4. 100m bröstsim herrar 
5. 400m medley damer ÖPPEN 
6. 100m fjäril herrar 
7. 100m ryggsim damer 
8. 50m ryggsim herrar 
9. 200m fjäril damer  ÖPPEN 
 
Lunch ca 12.00 – 13.45 
 
Pass 2 Lördag 28 september kl. 15.00 
10. 400m frisim herrar, ÖPPEN 
11. 200m medley damer, ÖPPEN 
12. 100m medley herrar 
13. 50m frisim damer 
14. 200m bröstsim herrar, ÖPPEN 
15. 200m ryggsim damer, ÖPPEN 
16. 50m fjäril herrar 
17. 4x50m frisim damer ÖPPEN 
18. 4x50m frisim herrar ÖPPEN 
 
 
 
 

Stort fint prisbord utlovas !!! 
 

Pass 3 Söndag 29 September kl. 8.45 
19. 100m frisim herrar 
20. 200m frisim damer, ÖPPEN 
21. 50m bröstsim herrar 
22. 100m bröstsim damer 
23. 400m medley herrar ÖPPEN 
24. 100m fjäril damer 
25. 100m ryggsim herrar 
26. 50m ryggsim damer 
27. 200m fjäril herrar, Öppen 
 
Lunch ca 12.00 – 13.45 
 
Pass 4 Söndag 29 September kl. 15.00 
28. 400m frisim damer ÖPPEN 
29. 200m medley herrar, ÖPPEN 
30. 100m medley damer 
31. 50m frisim herrar 
32. 200m bröstsim damer, Öppen 
33. 200m ryggsim herrar, Öppen 
34. 50m fjäril damer 
35. 4x50m medley herrar ÖPPEN 
36. 4x50m medley damer ÖPPEN 
Prisutdelning och avslutning 


