PM Neptuniaden 10–12 maj 2019
Välkomna till Neptuniaden i simhopp på Eriksdalsbadet Stockholm!
Deltagande klubbar:
SIK Delfin
Jönköping SS
Uppsala Simhoppsklubb
Eskilstuna Simsällskap
SK Neptun
Stockholmspolisens IF Simhopp
Södertälje SS
Västerås SS

Träningstider.
Fredag 10 maj från kl 12.00- tävlingsstart.
Lördag 11 maj kl 07.30 till tävlingsstart
Söndag 12 maj kl 07.30 till tävlingsstart
Deltagare och startordning
Se separat deltagarförteckning. Startordning med hopparnas hopp kommer sättas upp på
väggen i närheten av reps. Tävlingssvikt/trampolin och startordningen annonseras också
före varje tävlingsstart.
Information m.m.
Information och domarschema kommer att finnas uppsatt på badet. Varje klubb får också
ett kuvert med informations-pm och domarschema.
Varje klubb kommer också att ha ett fack för information vid sekretariatet. I detta fack
kommer diplom att läggas för att hämtas av resp. klubb för de som fått en placering 7 eller
nedåt i sin tävling.
Invigning
En kort invigningsceremoni kommer att ske på lördagen kl 14.00. Deltagarna samlas
klubbvis i korridoren in till hopphallen kl 13.50 för inmarsch.

Entré till badet, omklädningsrum
Entré till badet sker via dörren som finns på baksidan av badet vid parkeringen.
Omklädningsrummen som ska användas är de för föreningar. Dessa kommer vara upplåsta
under helgen.
Landträningsklokalen
På grund utav en översvämning tidigare i år så är landträningslokalen under renovering.
Det kommer därför finnas begränsat med uppvärmningsytor på badet. Mer info om var
man kan värma upp kommer löpande under helgen.
Prisutdelning
Prisutdelning sker direkt efter varje tävlingsgren. Medaljer delas ut till de tre bästa i varje
gren. Alla hoppare kommer att få diplom. De sex främsta i varje gren går fram för att ta
emot sitt diplom. För övriga kommer diplomet att finnas i klubbens fack vid sekretariatet.
De sex främsta samlas för prisutdelning vid dörren vid korridoren som leder in i
hopphallen.
Resultat
Resultat kommer att anslås på väggen i korridoren in till hopphallen. Fullständiga resultat
kommer också att skickas till resp. klubb efter tävlingen.
Hopplistor
Vi ber att samtliga hopplistor registreras i programmet Divereccorder senast Onsdagen
den 8 maj. Registreringen av hopplistor görs via www.diverecorder.co.uk Välj där ”online
sheets” sök och välj tävlingen Neptunaiden 2019 och sedan fälj instruktionerna, Var noga
med att registrera hopplistorna under rätt tävlingsklass och gren. För att hopplistan ska
registreras ska ni slutligen ”submit” hopplistan och få en bekräftelse på att det skett.
Ev. ändringar i hopplistan kan ske fram till kl 18.00 dagen före resp. tävlingsgren. Därefter
ö det inte tillåtet med några ändringar.
OBS!
Vid ändring eller strykning ber vi er lämna in en lapp i sekretariatet. där ni skriver namn,
gren och underskrift av tränare eller hopparen.

Domare
Se separat Domarschema.
På de högre klasserna C, B, A kommer 5 domare att tjänstgöra.
På de lägre tävlingsklasserna E, D kommer 3 domare tjänstgöra.
Domare ska bära vit klädsel!
Måltider m.m.
Café med dricka och något gott kommer finnas för ledare, domare och tränare. För publik
mottages valfritt bidrag.
Luncher och middag
För de klubbar som beställt mat kommer den serveras i vår klubblokal på Götgatan 107nb.
Kamratmåltid
Mer info ges på plats.
Frågor
Frågor kan ställas till oss på S.Ringborg@skneptun.se eller på telefon på 0709311998.

