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WARBERG OPEN WATER 2019 
 
 
Varbergs Sim tillsammans med Livräddarna i Varberg hälsar er varmt välkomna till Warberg Open 
Water, söndag den 28 juli 2019. Nedan finner ni information för gällande ert deltagande. 
 

Allmänt 
Tävlingen erbjuder en rejäl utmaning i fantastisk miljö där du får kämpa och utmana dig själv i havet 
samtidigt som du får uppleva Varberg ur ett helt nytt perspektiv! 
För deltagare i 3.000 metersklasserna är det viktigt att tänka på, att du under simningen kommer ha 
kusten ganska nära på din högra sida men till vänster kommer ha helt öppet hav ända till horisonten. 
Detta kan komma att utmana dig som tävlande lite extra eftersom havet kan visa sig kraftfullt med 
mycket rörelse, höga vågor och strömmar. Kusten består dessutom huvudsakligen av klippor, vilket 
innebär att det kan vara svårt till väldigt svårt att ta sig iland på många ställen utmed banan. Därför är 
det mycket viktigt att du är ordentligt förberedd och att du under pågående tävling är uppmärksam på, 
samt noga följer direktiv från livräddare och funktionärer.  
 

Loppen 
Klasserna är: 

• 3 000 m Tävlingsklass Dam  

• 3.000 m Tävlingsklass Herr 

• 3 000 m Motionsklass 

• 1 000 m Motionsklass 
Start för 3 000 metersklasserna går från Kåsa, sandstranden vid Varbergs Kusthotell kl 1100. 
Start för 1 000 metersklassen går från Barnens badstrand vid Kallbadhuset kl 1300. 
 

Innan start 
Registrering och utlämning av startkuvert samt efteranmälan sker vid tävlingscentrum vid respektive 
startområde. Tävlingscentrum öppnar kl 0830 för 3.000 metersklasserna, där startkuvert skall hämtas 
senast 60 minuter innan start, och kl 1130 för 1.000 metersklassen, där startkuvert skall hämtas 
senast 30 minuter innan start. I startkuvertet finns badmössa, vilken är obligatorisk att bära under hela 
tävlingen. Deltagare i 3.000 m får även en plastpåse, till personliga tillhörigheter, för vilken transport 
ordnas till målområdet. Arrangören tar ej på sig ansvar för personliga tillhörigheter. Deltagare kommer 
att märkas med startnummer på badmössa och båda händerna. Genomgång av förutsättningar och 
säkerhet kommer att hållas kl 1000 och är obligatorisk för alla deltagare som simmar 3.000 m. Ombyte 
sker i det fria. 
 

Start 
Starten går ifrån respektive strand kl 1100 samt kl 1300 i markerat startområde. Samling och 
gemensam uppvärmning i startområdet 15 minuter innan start. Det är även fritt fram att värma upp i 
havet men observera att alla deltagare skall vara uppe ur vattnet och inne i startfållan senast 10 
minuter innan start.  
 

Simningen 
Banan följer kusten och kommer att vara utmärkt av ett antal bojar, där röda böjar passeras på 
vänster sida och gula på höger sida. Skulle du få problem så ta det lugnt och påkalla livräddares 
uppmärksamhet. Blir du trött är det tillåtet att tillfälligt vila ståendes på botten eller hängande vid 
följebåt/surfbräda. Det är inte tillåtet att förflytta sig framåt med hjälp av botten eller annat hjälpmedel. 
  



 

  
  

 

Tidsbegränsning för 3.000 m 
För att borga för hög säkerhet kommer de som inte hunnit passera badplatsen Ankaret (första gula 
bojen) 40 minuter efter start inte tillåtas fortsätta vidare, detta då de inte kommer att kunna ta sig fram 
till målområdet inom säker tid. Den återstående delen av banan erbjuder inte heller tillräckligt säkra 
platser för att ta sig upp ur vattnet på egen hand.  
 

Målgång 
Målgång sker på land på Barnens badstrand där placering och tid registreras av måldomare samt 
tidtagare. Varje deltagare erhåller även en medalj, deltagarpaket samt förfriskningar.  
 

Prisutdelning och utlottning av priser 
Prisutdelning kommer att ske ca kl 1230 i målområdet, för 3.000 metersklasserna samt ca kl 1400 för 
1.000 metersklassen. Priser delas ut till de tre första i samtliga klasser. Därutöver kommer det att 
lottas ut priser på deltagarnas startnummer. 
 

Resultat 
Efter tävlingen kommer resultat för samtliga klasser anslås på Föreningen Varbergs Sims hemsida: 
http://www.varbergssim.se  
 

Säkerhet 
Allt deltagande sker på egen risk. Vi ser gärna att du använder våtdräkt. Vid vattentemperaturer under 
16°C är våtdräkt obligatorisk. Vid vattentemperaturer över 23°C är våtdräkt inte tillåten av hälsoskäl. 
Det är under inga omständigheter tillåtet att ha någonting på händer eller fötter. Båtar kommer vara 
utplacerade längs tävlingsbanorna och livräddare från Varbergs Livräddningssällskap kommer att ha 
uppsikt över deltagarna för att finnas till hands om det skulle behövas. Arrangören förbehåller sig 
rätten att vid väderförhållanden som riskerar deltagarnas hälsa ändra eller förkorta bansträckningen.  
 

Toaletter, dusch och parkering 
Toaletter finns vid start, mål, Simstadion och Ankaret samt enkel dusch vid målområdet. Det finns 
parkeringar vid Apelviken, Kurorten, Ankaret, Simstadion och på Hamnplan. En vacker sommardag 
kan det dock råda stor brist på parkeringsplatser så vi uppmanar er att besöka kommunens hemsida 
för ytterligare information:  
https://www.varberg.se/trafikinfrastruktur/trafikochgator/parkering/parkeringsplatserallmanna.4.e6cd67
914102d101304bab.html  
 

Publik 
Hela simbanan är mycket publikvänlig och det är möjligt att följa de tävlande från land. Om ni väljer att 
följa tävlingen från båt ber vi er att hålla er minst 200m väster om tävlingsbanan. Vi ber er även att slå 
av motorn för att undvika att störa simmarna. 
 
 
 
 

Kontakta oss gärna på:  
warbergopenwater@gmail.com  
 

http://www.varbergssim.se/
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