JGI-Swim & A6 Mesterskaberne, november 2018

Klubmesterskab i JGI-Swim i Jyllinge Svømmehal
Søndag den 18. november 2018
Opvarmning fra kl. 13.00 – stævnestart kl. 14.00
Kom og vær med til vores traditionsrige klubmesterskab, hvor svømmere fra svømmeskolen kan dyste
mod hinanden og A6-konkurrencesvømmerne også vil dyste mod hinanden.
Der vil blive uddelt en masse medaljer til alle de dygtige svømmeskolesvømmere.
Svømmeskolesvømmere født i 2011 eller efter kan deltage i 25 m fri. Løb i denne gruppe starter
stævnet. Medaljer overrækkes når alle løb i denne gruppe er svømmet. Det er tilladt at benytte
hjælpemiddel.
Svømmeskolesvømmere født i 2010 eller før kan deltage i 3 discipliner, 50 m fri, 50 m ryg og 50 m
bryst (uden bælte og andre hjælpemidler). Medaljerne overrækkes når alle løb er svømmet.
For hvert løb uddeles der medaljer til nr. 1, 2 og 3 for hvert køn i hver aldersgruppe. Svømmerne dyster
med svømmere født i samme år – f.eks. drenge født i 2009 dyster med hinanden. Piger født i 2009 dyster
med hinanden.
Det er en god ide at tage noget vand og lidt spiseligt med. Dog må der ikke spises i svømmehallen og
baderum/omklædningen, men gerne i atriumgården. Cafeen vil være åben

Afslutningsstævne – sprintfinaler
Når alle tre svømmeklubber har afholdt klubmesterskab, kigger man på tiden for svømmere årgang 2010
og ældre, der har svømmet 50 m fri. De 12 bedste svømmere på tværs af klubberne, for både drenge og
piger, udtages til at deltage i A6-afslutningsstævnet, der afholdes:
Lørdag den 15. december 2018, kl. 14.00 i Slangerup Svømmehal (opvarmning fra kl. 13.00).
Hvem der bliver udtaget til at deltage om lørdagen, kan fra torsdag den 13. november 2018 ses på A6hjemmesiden www.a6-swim.dk - Husk at se, om du er blandt de udtagede svømmere!
Finalerne er en oplevelse værd – svømmerne går indmarch til løbene med spotlights, musik og klappen fra
tilskuerne. Så vi opfordrer alle til at komme og overvære hele stemningen.
A6 er et startfællesskab for konkurrencesvømmerne i svømmeklubberne Laksen, JGI-Swim og Slangerup.
Tilmelding til Klubmesterskabet foregår elektronisk via JGI-Swims hjemmeside
www.jgi-swim.dk under fanen ”Klubmesterskab 2018”. Tilmeldingen er åben.
Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 30. november 2018.
Har du spørgsmål til ovenstående så ring på 23 98 66 11 eller mail til instruk@jgi-swim.dk
Vi glæder os til at se jer give den gas 
Mange hilsner
JGI–Swim og Stævneudvalget i A6–Swim.

