Piraya –
en klubbtävling för alla.

Lördagen den 14 maj 10.00-13.00 (insim 09.00-09.45)
Vi hoppas terminen har börjat bra och vi önskar er som är nya i klubben varma välkomna! Piraya är
en klubbtävling, där vi är beroende av er föräldrar för att genomföra denna mindre tävling, men som
ändå är så viktig för oss. Vi behöver hjälp med insläppet vid receptionen för besökare, försäljning av
startlistor, servering, bakning, prisutdelning och tidtagning. Även med arbetet före och efter tävling,
såsom plocka fram stolar, städa, ställa tillbaka utrustning, stolar mm. Observera att det inte behövs
någon utbildning för tidtagare på ett Piraya, vi visar på plats hur det går till. Det är viktigt att många
engagera sig och ställer upp för våra barn och ungdomar.
Piraya arrangeras en gång på vårterminen och två gånger under höstterminen. Simmarna tävlar mot
sig själva och mot en i förväg fastställd tid. Man tävlar i två olika simsätt per tävling och distanserna
är från början 25 m, när simmaren tagit guld i ett simsätt går man vidare till att simma 50 m i det
simsättet. Simmarna har chans att erövra en medalj i valörerna brons, silver och guld.
Simmarna deltar i 2 grenar + ev. bonussträckan 100 medley. Rådfråga gärna din tränare om vilka
grenar som passar dig. Tränaren anmäler sina simmare via tempusanmälan.
Vi brukar variera arbetsuppgifterna mellan de olika Teknik/ tävlingsgrupperna och den här gången
gäller följande:
Teknik 1 :
Baka - 25 stycken bakverk ( tex bullar, långpannekakor ) lämnas på morgonen
Teknik 2:
Servering/ Kiosk – 2 personer/ pass
Teknik 3:
Ställa fram/ tillbaka stolar
Simiaden:
Entrèvärdar
Sum-Sim 2:
Städa efter tävling/ Spola golv
Elit/ Sumsim: Prisutdelning
Alla:
Tidtagning
Både servering och försäljning av startlistor kommer att ske inne vid träningsbassängen, så man kan
alltid följa tävlingen.
Klubben ser gärna att alla ska vara med på Pirayasimmet, då det blir betydligt roligare när vi har
många simmare föräldrar på plats. Det bidrar till en härlig gemenskap i gruppen men även i hela
klubben.
Mvh Skövde Simsällskap

