
Anmälan till LeWa Sportcup i Motala den 3-4/10 -2020. 
Till denna tävling får simmare från alla tävlingsgrupper anmäla sig.  
 
Anmälan sker i vanlig ordning via NKK´s hemsida, senast den 19 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. 
 
Motala har anpassat tävlingen i enighet med folkhälsomyndigheten och Svenska 
Simförbundets rekommendationer. Detta innebär följande: 
• Tävlingsanläggningen är stängd för allmänheten och publik är ej tillåten under tävlingarna. 
   Motala sänder tävlingarna via Superlive 
• MSS delar upp tävlingsdagarna: lördag flick/dam, söndag pojk/herr 
• Varje klubb får en fast anvisad plats på läktaren och omklädningsrum 
• Inga medaljutdelningar, vi skänker motsvarande medaljkostnad till vår klubbtävling/insamling ”Swim of   
   Hope” där pengarna går till Barncancerfonden 
• Vi delar upp insimmet i åldersklasser, som får en tilldelad tid, se nedan 
• Mer detaljerad information kring genomförandet kommer att finnas i tävlingens PM 
 
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.  
Mat: Vi kommer inte beställa någon mat, då det blir en stor risk för smittspridning om alla klubbar ska gå 
till samma ställe. Ni får lösa detta själva, genom att ta med en rejäl matsäck. 
Tävlingsvärdar: Vi kommer inte ha med tävlingsvärdar. Detta för att så mycket som möjligt dra ner antalet 
människor i simhallen. 
Tränare: Vi kommer inte skicka alla tränare, av samma anledning som ovan. 
 

Grenordning och klassindelning  
Åldersklasser 
A 2005 och äldre 
B 2006-2007 
C 2008 och yngre 
Antalet heat kan komma att begränsas om behov av detta uppstår.  
Tider insim: 
Lördag 3 oktober flick/dam 
Söndag 4 oktober pojk/herr 
FM:  A: 8-8.25 B: 8.30-8.50 C: 8.55-9.10 Tävlingen börjar 9.15 
EM: Vi återkommer om eftermiddagens starttider när vi publicerar startlistorna 
 
Pass 1 och 3 kl. 9.15 
 klass 
1. 200m frisim  AB 
2. 100m brösim  ABC  
3. 100m fjärilsim  ABC 
4. 50m ryggsim  ABC 
5. 100m frisim ABC 
6. 50m bröstsim ABC 
7. 400m medley AB 
8. 100m ryggsim  ABC 
9. 200m fjäril  AB 
 
Pass 2 och 4 EM-pass, tid bestäms senare 
10. 400m frisim  ABC 
11. 100m medley  ABC 
12. 200m bröstsim AB 
13. 50m fjärilsim  ABC 
14. 200m medley AB 
15. 50m frisim ABC 
16. 200m ryggsim AB 
 
 
 


