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Fredag 2016-07-15
Plats: Peak Performance-butiken i Kalmar, Kaggensgatan 1 

11.00-18.00: Hämtning av nummervästar, badmössor, väsktag och goodiebag. 
Möjlighet att ändra lagmedlem mot administrativ kostnad. Efteranmälan öppen.

Lördag 2016-07-16 
Plats: Kalmarsundsparken 

08.00-09.00: Hämtning av nummervästar, badmössor, väsktag och goodiebag. 
09.05-0915: Information, regler om banan/tävlingen och övriga frågor. 
09.15: Ombyte till våtdräkt och möjlighet till egen uppvärmning. All omklädning sker utomhus.

Organisationen för Kalmar Swimrun transporterar en väska med ombyteskläder per lag. Väskan 
skall märkas upp med medföljande tag som erhålls vid uthämtning nummervästar. Väskuthämt-
ning sker på stadsteatern i Kalmar, Larmtorget 1, som ligger i direkt anslutning till målgång. 

10.00: Tävlingen startar för både lilla och stora banan.

VÄTSKE- OCH ENERGISTATIONER

Sportdryck, energibars och recoverydryck från Etixx.
Det är tillåtet med att medföra mer energi och/eller langning längs banan.

Plats: Larmtorget

17.15: Prisutdelning vinnarna långa banan, herr, dam, mix samt utlottningspriser för både lilla och stora 
banan som hämtas på plats.

Plats: Stagneliusskolan 

12.00-1800: Duschar öppna på Stagneliusskolan, Fredriksskansgatan 5. 

Vätske- och  
energistationer

Kalmarsundsparken

Kattrumpan

Svinö

Varvning målgång 

Målgång

 

Lilla banan

Vatten, sportdryck 

Vatten, sportdryck, energibars, 

blåbärsdryck från Kiviks Musteri

Vatten, sportdryck, energibars

– 

Recoverydryck, bananer, vatten, 

godis

 

Stora banan

Vatten, sportdryck

Vatten, sportdryck, energibars, 

blåbärsdryck från Kiviks Musteri

Vatten, sportdryck, energibars 

Vatten, sportdryck, läsk,  

bananer, saltgurka

Recoverydryck, bananer, vatten, 

godis
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Utrustning
För allmän information om utrustning se www.kalmarswimrun.se/utrustning/

Våtdräkten får förkortas men ska minst täcka lår och axlar. Inga delade dräkter tillåtna. Materialet 
ska vara neopren eller motsvarande för att uppnå funktionerna flytkraft, värme samt skydd.

OBLIGATORISK UTRUSTNING:

Laget skall medföra:
• 1 st första förband i vattentät förpackning. Första förband-kit ska innehålla tryckförband och täck-
förband för ytliga sår, godkänt första förband är t.ex. märke Cederroth ”Första Hjälpen 4-in-1”.

Varje tävlande skall medföra:
• Våtdräkt, som är anpassad för vistelse i vattentemperatur från 10 grader.
• Nummerväst, tillhandahålls av arrangören. Skall alltid bäras ytterst.
• Badmössa, tillhandahålls av arrangören. Skall sitta på huvudet under vattenövergångarna.
• Visselpipa.

För komplett regelverk se www.kalmarswimrun.se/regler/
    
OBSERVERA

All utrustning som laget startar med ska bäras med under hela tävlingen och medföras in i mål. 
Ingen materiel får lämnas utefter banan. Det är ej heller tillåtet att lämna materiel utmed banan 
som sedan hämtas upp på väg tillbaka.

Banan
ORIENTERING

Banan är snitslad och markerad med mäklarskyltar vid korsningar där ej vägvakter står. Ingen 
orientering krävs, därav delas inga kartor ut vid start. I vatten finns bojar och vid vattenuppgångar 
banderoller i klar orange färg. Observera att då Kalmar Swimrun inte går på en helt avstängd 
arena gäller trafikregler och normal aktsamhet.

Distanser och karta ser ni på www.kalmarswimrun.se/banan/

Observera att banan kan komma att förändras fram till tävlingsdagen pga lågt vattenstånd,  
väderförhållanden eller andra saker som ej arrangören kan påverka.
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Övrigt
FÖRSÄKRING

Vid förhinder, eventuell sjukdom eller skada återbetalar inte arrangören någon del av startav-
giften. För försäkringsalternativ se t.ex www.startklar.nu

Bedöm din egen förmåga, särskild inför simningar och vid ansträngande väderlek.

TIDTAGNING

Kalmar Swimrun tillämpar detta första år manuell tidtagning där alla startar samtidigt på given 
signal och klockas av vid målgång.

MAXTIDER

Följande reptider gäller. Har båda deltagarna i laget inte passerat reptidsplatsen vid utsatt klock-
slag får laget inte lov att fortsätta tävlingen. Maxtider används för att kunna hålla en hög säkerhet 
för alla tävlande utmed med banan.

• 10.00 Start
• 14.30 Kalmarsundsparken
• 16.30 Svinö
• 17.00 Kattrumpan
• 17.15 Sista deltagande lag i mål

BRYTA LOPPET

Lag som bryter ska omgående och på snabbaste sätt meddela detta till närmsta funktionär. Detta 
för att tävlingsledningen inte i onödan ska leta efter lag som saknas vid inräkning vid energi-
stationerna. Istället kan tävlingsledningen bibehålla en hög säkerhet för övriga tävlanden som 
fortfarande befinner sig utmed banan. Bryter en lagmedlem måste lagkamrat samtidigt bryta. Det 
är ej tillåtet att fortsätta loppet utan sin lagkamrat.

Detta första året vill vi gärna ha konstruktiv feed-back som arrangören kan ta hänsyn till för att 
utveckla loppet på bästa sätt. Maila dina intryck efter loppet till info@kalmarswimrun.se 

Kalmar Swimrun fokuserar på att deltagaren ska få en positiv upplevelse!
Vi ser fram emot att välkomna dig på startlinjen!

Lycka till! 



Polar V800 är en avancerad  multisportklocka med GPS för 
seriösa sportentusiaster och professionella idrottare, som 

vill nå topprestationer.

C H O SEN  B Y  C H A MPI O N S

J A V I E R  G Ó M E Z  N O Y A  S P E C I A L  E D I T I O N

Inklusive styrfäste och kadenssensor

V 8 0 0

“As an elite triathlete, I need the 

right training and racing gear to 

reach my full potential.”

I N T E G R E R A D  G P S 
O C H  B A R O M E T E R

S T E G F R E K V E N S  V I A 
H A N D L E D E N

S I M D A T A
Å T E R H Ä M T N I N G S - 

S T A T U S
T R Ä N I N G S - 

B E L A S T N I N G

4 499:- 

I SAMARBETE MED POLAR KAN KALMAR SWIMRUN EXKLUSIVT ERBJUDA SPECIALPRIS PÅ POLAR V800. SE ERBJUDANDET HÄR:
 www.polar.com/sv/produkter/pro/V800_javier_gomez_noya_special_edition


