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22 – 23 september 2018 
  



 

 

• Succén med 25 meter frisim fortsätter i försök, semifinal och final.  Fina priser till vinnarna! 

• Penningpriser till de 3 bästa simmarna oavsett kön 

• 10 banor med nya startpallar 

 

Wadköpingsdoppet 2018 
 

Datum:  22-23 september 2018 

 
Tävlingsplats: Gustavsvik 25m*10 banor, Örebro 

 
Tävlingstider: Lördag 22 september – pass 1 kl. 08.30 samt pass 2 kl. 15.00 

 Söndag 23 september – pass 3 kl. 08.30 samt pass 4 kl. 15.00 

 
Insimning: Lördag och söndag kl. 07.15-08.15 samt kl. 13.30-14.45 

 
Anmälan: Senast fredag den 7 september via www.tempusanmalan.se 

 
Efteranmälan: Kan göras i de grenar där det finns plats, till dubbla avgiften, senast den 20 

september klockan 12.00 till anmalan@osasim.se 

 
Startavgift: 75 kr/start och 90 kr/lagstart som faktureras i efterhand. Vid en eventuell 

påminnelse tillkommer en avgift på 200: -. 

 
Åldersindelning: A: 17 år och äldre (-01 o.ä) B: 15-16 år (-02 och -03) 

 C: 13-14 år (-04 och -05) D: 12 år och yngre (-06 o.y) 

 
Tävlingsform: Klass A och B tävlar i en grupp och fördelas i prislistan i resp. klass. 

 Klass C och D tävlar i en grupp och fördelas i prislistan i resp. klass. 

 
Seedning: Kommer att ske efter anmälningstider oavsett åldersgrupp, gäller även 

ordningen av reserver och eventuella efteranmälda. 
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10x50m lagkapp Vi fortsätter med mixlagkapp över 10x50m frisim. Lagen ska bestå av 5 

damer och 5 herrar med fri turordning. Mindre klubbar som inte får ihop ett 

eget lag kan gå samman med andra klubbar. Viktigt dock för att få gå 

samman med andra klubbar är att man inte själva kan erhålla ett eget 

klubblag. Vandringspris och pokal till segrande lag. 

 
Startlista: Startlista kommer att finnas på ÖSA hemsida, 

http://www.orebrosimallians.com, samt på livetiming, 

http://www.livetiming.se, efter anmälningstidens utgång. 

 
Prisutdelning: Prisutdelningarna sker under två block per pass i form av medaljer till de 3 

bästa i varje gren och åldersklass.  

 
Bästa simmare: Under Wadköpingsdoppet 2018 kommer vi utse BÄSTA SIMMARE, 

oavsett kön, utifrån simmarens 3 bästa FINA-poäng i de individuella 

grenarna. Priserna tilldelas simmarens förening och är på 3.000 kr till 

BÄSTA SIMMARE, 2.000 kr i 2:a pris och 1.000 kr i 3:e pris. 

 
25m frisim 25m frisim genomför i en dam och en herrklass och är öppen för alla åldrar. 

Försöken genomförs utan heatbegränsning. De 20 bästa tiderna i respektive 

klass i försöken går vidare till semifinal. Från semifinalerna går de 10 bästa 

tiderna i respektive klass vidare till final. Segraren i respektive final erhåller 

pris. 

 
Freker-nollpris: Två gånger per pass kommer vi lotta ut ett fint pris från Freker bland de 

simmare som erhåller 0 i hundradel på sin individuella sluttid. 

 
SuperLivetiming: Tävlingen kommer att filmas och sändas live via www.livetimning.se  

 
Frågor: Gällande tävlingen till anmalan@osasim.se eller 070-511 67 92  

 Gällande kost och logi till kansliet@osasim.se eller 070-785 18 04  
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MAT OCH LOGI 

 
 
Mat: Som tidigare år erbjuder vi mat som serveras på Gustavsviksbadet enligt 

följande: 

 Fredag middag 95 kr 

 Lördag frukost 70 kr 

   lunch 85 kr 

   middag 95 kr 

 Söndag frukost 70 kr 

   lunch 85 kr 

   matpaket 50 kr (grovt trekantsbröd med ost, skinka och 

              gurka, risifrutti, banan samt festis) 

 

 All bokning av mat görs till vårt kansli via e-post kansliet@osasim.se senast 

tisdag den 11 september kl. 15:00. Mer information om matsedel och 

mattider kommer ni finna på vår hemsida www.orebrosimallians.com under 

tävlingar och Wadköpingsdoppet senast 1 vecka innan tävlingen.  

  
Matpaket Även i år erbjuder vi klubbar att beställa matpaket vid hemresan. Matpaket  

för hemresan: består av grovt trekantsbröd med ost, skinka och gurka, risifrutti, banan 

samt festis. Kostnaden för matpaketet är 50 kr. Bokning av matpaket sker i 

samband med bokning av övrig mat till vårt kansli via e-post: 

kansliet@osasim.se senast tisdag den 11 september kl. 15:00. 

 
Logi: Scandic Väst Örebro och Scandic Grand 
  

 Enkelrum 700 kr/rum/natt inkl. frukostbuffé 

 Dubbelrum 800 kr/rum/natt inkl. frukostbuffé 

 Trebäddsrum 1.150 kr/rum/natt inkl. frukostbuffé 

 Fyrbäddsrum 1.350 kr/rum/natt inkl. frukostbuffé 
  

 Bokning: 

Logi bokas av gästerna själva direkt till hotellet, tel. 019-767 43 13 (Scandic 

Väst) resp. 019-767 43 00 (Scandic Grand). Ange ÖSA vid bokning.  
 

Läs mer på hemsidan under mat och logi angående eventuell avbokning och 

betalning. 
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 Good Morning Hotels Örebro 
     

 Enkelrum 745: -/rum/natt inkl. frukostbuffé 

 Dubbelrum 845: -/rum/natt inkl. frukostbuffé 

 Trippelrum 945: -/rum/natt inkl. frukostbuffé 
  

 Bokning: 

Logi bokas av gästerna direkt till ÖSA via e-post kansliet@osasim.se 

Senast tisdag den 11 september. Avgiften faktureras i efterskott från ÖSA. 

OBS! bokningen är bindande efter den 11 september 
 

 

 

 Adolfsbergsskolan 
 

Vi erbjuder boende i skolsal på hårt underlag till en kostnad av 150 kr inkl. 

frukost /natt och person. Skolsalsboende bokas till vårt kansli via e-post: 

kansliet@osasim.se senast tisdag den 11 september kl. 15:00. 

 Vid för få bokningar kommer vi ej erbjuda detta alternativ. 
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GRENAR OCH KLASSER 

 

 

Klasser   
   

Klass Ålder Födda 

A 17 år och äldre 2001 och tidigare 

B 15-16 år 2002-2003 

C 13-14 år 2004-2005 

D 12 år och yngre 2006 och senare 

öppen alla alla 

 

 

Grenar   
   

Klass A + B Klass C + D Öppen klass 

50m frisim 50m frisim 25m frisim 

100m frisim 100m frisim 10x50m frisim 

200m frisim 200m frisim 4x100m frisim 

400m frisim 400m frisim 4x100m medley 

800m frisim (damer) 50m bröstsim  
1500m frisim (herrar) 100m bröstsim  
50m bröstsim 50m ryggsim  
100m bröstsim 100m ryggsim  
200m bröstsim 50m fjärilsim  
50m ryggsim 100m fjärilsim  
100m ryggsim 100m medley  
200m ryggsim 200m medley  
50m fjärilsim   

100m fjärilsim   

200m fjärilsim   

100m medley   

200m medley   

400m medley   

 

 
  



 

Pass 1 lördag 22 sep kl. 08.30 (insim 07.15-08:15)  
     

Gren Distans Simsätt Klass Åldersgrupp 

1 100m frisim herrar A+B 

2 100m frisim flickor C+D 

3 200m frisim damer A+B 

4 200m frisim pojkar C+D 

5 50m bröstsim herrar A+B 

6 100m bröstsim damer A+B 

7 50m bröstsim pojkar C+D 

8 400m medley herrar A+B 

Prisutdelning     

9 200m medley flickor C+D 

10 100m fjärilsim damer A+B 

11 50m frisim pojkar C+D 

12 100m ryggsim herrar A+B 

13 50m ryggsim flickor C+D 

14 50m ryggsim damer A+B 

15 200m fjärilsim herrar A+B 

16 100m fjärilsim flickor C+D 

Prisutdelning     

17 4x100m medley herrar öppen 
 

     
 

Pass 2 lördag 22 sep kl. 15.00 (insim 13.30-14:45)  
     

Gren Distans Simsätt Klass Åldersgrupp 

18 25m FRISIM FÖRSÖK damer öppen 

19 25m FRISIM FÖRSÖK herrar öppen 

20 200m medley damer A+B 

21 100m medley pojkar C+D 

22 400m frisim herrar A+B 

23 400m frisim flickor C+D 

24 50m frisim damer A+B 

25 200m bröstsim herrar A+B 

Prisutdelning     

26 100m bröstsim flickor C+D 

27 800m frisim damer A+B 

28 50m fjärilsim pojkar C+D 

29 100m medley herrar A+B 

30 200m ryggsim damer A+B 

31 100m ryggsim pojkar C+D 

32 50m fjärilsim herrar A+B 

Prisutdelning     

33 10x50m frisim mixad öppen 

 
  



 

Pass 3 söndag 23 sep kl. 08.30 (insim 07.15-08:15)  
     

Gren Distans Simsätt Klass Åldersgrupp 

34 4x100m frisim damer öppen 

35 4x100m frisim herrar öppen 

36 100m frisim damer A+B 

37 100m frisim pojkar C+D 

38 200m frisim herrar A+B 

39 200m frisim flickor C+D 

40 50m bröstsim damer A+B 

41 100m bröstsim herrar A+B 

42 50m bröstsim flickor C+D 

Prisutdelning     

43 400m medley damer A+B 

44 200m medley pojkar C+D 

45 100m fjärilsim herrar A+B 

46 50m frisim flickor C+D 

47 100m ryggsim damer A+B 

48 50m ryggsim pojkar C+D 

49 50m ryggsim herrar A+B 

50 200m fjärilsim damer A+B 

51 100m fjärilsim pojkar C+D 

Prisutdelning     

18 25m SEMIFINAL damer öppen 

19 25m SEMIFINAL herrar öppen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pass 4 söndag 24 sep kl. 15.00 (insim 13.30-14:45)  
     

Gren Distans Simsätt Klass Åldersgrupp 

52 4x100m medley damer öppen 

53 200m medley herrar A+B 

54 100m medley flickor C+D 

55 400m frisim damer A+B 

56 400m frisim pojkar C+D 

57 50m frisim herrar A+B 

58 200m bröstsim damer A+B 

59 100m bröstsim pojkar C+D 

Prisutdelning     

60 1500m frisim herrar A+B 

61 50m fjärilsim flickor C+D 

62 100m medley damer A+B 

63 200m ryggsim herrar A+B 

64 100m ryggsim flickor C+D 

65 50m fjärilsim damer A+B 

Prisutdelning     

19 25m FINAL herrar öppen 

18 25m FINAL damer öppen 



 

 


