Tävlingsplats:

Eriksdalsbadet (50m), 8 banor

Arrangör:

Svenska Simförbundet och Stockholmspolisens SIF

Tävlingstider:
Lördag 21/4
Söndag 22/4
Anmälan:

Försök
10.00
09.00

Final
17.00
16.00

Anmälan skall vara SSF tillhanda senast den 7 april 2012 via Octo Anmälan:
www.octostatistik.com . För OCTO Anmälan finns en handledning. Omräkning av
anmälningstider gjorda i kort bassäng kommer att göras i alla grenar. Simmare som har
kvalat in till GP på minst en distans ges därutöver möjlighet att delta på andra sträckor
i mån av plats!
De olika distanserna fylls ut enl. följande:
50 m sträckor:
100 m sträckor:
200 m sträckor:
400 m sträckor:
800/1500 m sträckor:

max 6 heat/gren
max 5 heat/gren
max 4 heat/gren
max 3 heat/gren
max 2 heat/gren

Ovanstående gäller under förutsättning att arrangören anser att resp. försökspass inte
kommer att bli längre än 3:15 timmar.
GP-info:

I regelverket kan du läsa om Grand Prix 2009-2012

Anmälningsavg.:

Anmälningsavgifterna kommer att faktureras från Polisen IF.

Kvaltider:

JSM:s B-kvaltid gäller som kvaltid - klick. Kvaltiderna skall vara uppnådda under
tiden 2011-04-07 – 2012-04-06. Har man klarat ett kval får man simma fler grenar i
mån av plats.

Grenar:

Frisim
Ryggsim
Bröstsim
Fjärilsim
Medley

50, 100, 200, 400, 800/1500 m
50, 100, 200m
50, 100, 200m
50, 100, 200m
200, 400m

Olympiskt kval:

Tävlingen är godkänd av FINA som kvalificeringstävling till de Olympiska spelen i
London 2012.

PM:

Finns på www.simgp4.se senast den 25 mars.

Prispengar:

Segraren i varje gren i finalen vinner pengar – 500 kr/gren. Dessutom har det satts upp
bonuspengar enligt nedan:
Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SEK
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

Bonus tilldelas endast en gång per simmare herr respektive dam, högsta resultat räknas.
Bonus pengar tilldelas till de 10 högsta poängen (dam resp. herr) i tävlingen med hjälp
av FINA:s aktuella poängtabell. Simmaren måste ha deltagit i GP 2 el GP 3 för att få
ovanstående bonuspengar.
Grenordning:

Lördag
1. 100 m frisim herrar
2. 200 m frisim damer
3. 50 m bröstsim herrar
4. 100 m bröstsim damer
5. 400 m medley herrar
6. 100 m fjärilsim damer
7. 100 m ryggsim herrar
8. 50 m ryggsim damer
9. 200 m fjärilsim herrar
10. 200 m medley damer
11. 400 m frisim herrar
12. 50 m frisim damer
13. 200 m bröstsim herrar
14. 800 m frisim damer*
15. 50 m fjärilsim herrar
16. 200 m ryggsim damer

Söndag
17. 100 m frisim damer
18. 200 m frisim herrar
19. 50 m bröstsim damer
20. 100 m bröstsim herrar
21. 400 m medley damer
22. 100 m fjärilsim herrar
23. 100 m ryggsim damer
24. 50 m ryggsim herrar
25. 200 m fjärilsim damer
26. 200 m medley herrar
27. 400 m frisim damer
28. 50 m frisim herrar
29. 200 m bröstsim damer
30. 1500 m frisim herrar*
31. 50 m fjärilsim damer
32. 200 m ryggsim herrar

*direktfinal, sista heatet (de 8 bästa anmälda simmarna) simmas i finalpasset
Lunch/middag:

Information om lunch och middag finns på www.simgp4.se

Logi:

Information om boende finns på www.simgp4.se

Upplysningar:

Samlad information samt kontaktuppgifter om tävlingen finns på www.simgp4.se

