
PM USM och Marginalen Bank Diving Cup 29-31/10 

 

Hemsida: Alla info, deltagarlistor, resultat med mera kommer att publiceras under fliken ”Marginalen 

Bank Diving Cup” och ”Märsterskapsarrangemang” under ”Våra Tävlingar” på 

http://www.polisensimhopp.se/start/?ID=28754 

Domare: Se Domarschema. Med tanke på att A och B grenarna är kvaltävlingar så önskar vi att ni 

sätter erfarna domare på de grenarna. 

Domarsamling: Sker på morgonen innan tävlingsstart alla dagar och eventuellt vid behov under 

dagarna. 

Deltagare: Se deltagarlista. Vänligen kontrollera att vi fått med alla era anmälningar i rätt gren. 

Hopplistor: Hopplistor ska lämnas in via Diverecorder – Marginalen Bank Diving Cup/USM 

Vi ber hoppare/klubbar att lägga in sina listor senast Måndagen den 25/10. 

De inlämnade listorna kommer att finnas i en mapp till varje klubb i sekretariatet för 

kontroll/underskrift. Ändringar kan göras i sekretariatet fram till kl. 18.00 dagen innan tävlingen. 

Tävlingsprogram: Se tävlingsprogram. OBS att D-killar och D-tjejer tävlar samtidigt på 1m och 3m. 

Träningstider:  

Torsdag 28/10 15.00-20.00  

Fredag 29/10 08.00-10.00  och 15.45-18.30 

Lördag 30/10 08.00-10.00 och mellan Synchro 3m och Masters på lördag. 

Söndag 31/10 07.30-09.00 (OBS insläpp från 07.30) 

OBS att tiderna för inhoppning på morgonen är den tiden hopphallen öppnar. 

Prisutdelning: Sker direkt efter avslutad gren. D-klass kommer enbart få diplom. 

Måltider: Lunch och middag för de som beställt kommer att finnas på Götgatan 107 under fredag, 

lördagen och söndagen. (enbart middag på fredag och lunch söndag)  

Tider för lunch- Lördag och söndag 11.00-13.30 

Tider för middag – Fredag och Lördag 17.00-18.30 

Entré: Entre för deltagare och publik sker vid lilla dörren in till simhoppshallen, vid parkeringen 

Ombyte och förvaring av väskor: 

För aktiva gäller ombyte i omklädningsrummen. Skåp för kläder och skor finns. Hänglås behöver 

medtagas! Lämna inte värdesaker skåpen! 

 Väskor förvaras på uppsatt plats bakom läktaren i simhoppshallen, 

Fika: Fika för ledare och domare finns att tillgå utan kostnad under tävlingsdagarna. 

Frågor: Info@polisensimhopp.se 

 

http://www.polisensimhopp.se/start/?ID=28754

