Välkommen till Sum-Sim Riksfinal 6-8 december 2019
Umeå simsällskap och Svenska Simförbundet hälsar er varmt välkomna till
Sum-Sim Riksfinal i Umeå och Navet den 6-8 december 2019.
Tävlingsplats Navet, Västra Kyrkogatan 6, 903 29 Umeå, 25m, 8 banor
Hemsida

https://www.sumsim.umesim.nu

E-post

umea.sumsim2019@gmail.com

Facebook

https://www.facebook.com/events/3063701477034482/

Tävlingstider Pass
1
2
3
4
5

Dag
fredag 6 december
lördag 7 december
lördag 7 december
söndag 8 december
söndag 8 december

Start
kl. 18.00
kl. 09.00
kl. 16.00
kl. 09.00
kl. 16.00

Insim
kl. 12.00-17.30
kl. 07.30-08.45
kl. 14.30-15.45
kl. 07.30-08.45
kl. 14.30-15.45

Grenordning

https://sumsim.umesim.nu/grenordning/

Lagkapper

Sum-Sim Region och Sum-Sim Riks är till skillnad från övriga mästerskap att betrakta som
två olika tävlingar. Skulle fler än ett lag från samma förening i samma gren kvalificera sig till
Riksfinalen får byte mellan lagens deltagare göras. Om en förening startar med flera lag i
samma gren i regionfinalen och endast ett lag kvalificerar sig till riksfinalen får också byte
ske av simmare. Vid ev. diskning av ex. klubbens lag 2 får dock byte inte ske av simmare till
lag 1 till riksfinalen i den grenen. Dubblering får inte ske, dvs. en yngre simmare (14 år o y)
får inte delta i två (2) åldersklasser i samma typ av lagkapp (t.ex. 4x100m frisim). En yngre
simmare äger dock rätt att simma i den äldre klassen.

Avanmälan

Avanmälan ska huvudsakligen göras via IC Controls tränarapp. Inloggning mejlas till den
som ackrediterats som ansvarig tränare/ledare.
Avanmälan kan även göras till kenneth.magnusson@svensksimidrott.se fram till torsdag 5
december kl. 12.00. Därefter görs avanmälan till tävlingsbyrån.
Avanmälan till pass 1 ska göras senast fredag 6 december kl. 12.00.
Avanmälan till pass 2-5 ska göras senast 30 minuter efter föregående pass har avslutats.
Kom ihåg att även avanmäla reserver som inte kan delta.
Vid för sent inlämnad eller uteblivet avanmälan (DNS) tas en avgift på 300 kr/individuell
start och 400 kr/lagstart ut (se §305 i SSF:s stadgar och tävlingsbestämmelser). Avgiften
faktureras efter tävlingens slut.

Deltagar- och ledarkort
Alla simmare (även lagkappsimmare) och ledare ska ha ackreditering till Sum-Sim
Riksfinalen för att kunna delta. Varje ackreditering kostar 100 kr/aktiv och ledare, dock
högst 1 ledarackreditering per påbörjat fyrtal simmare. Ledarackrediteringar utöver detta
kostar 400 kr. Avgiften faktureras i efterhand.
Namn på lagkappssimmare (som inte simmar individuellt) och ledare som ska ackrediteras
meddelas senast söndagen den 14 november. Anmälan görs via den här länken
https://response.questback.com/idrott/sum2019 Observera att individuellt inkvalade
simmares namn tas från tävlingsdatabasen.
Deltagarkorten är personliga för aktiva och ledare och ska bäras väl synliga under hela
tävlingen. Korten hämtas vid incheckning i tävlingsbyrån vid ankomst.
Extralopp

Möjlighet till extralopp finns efter pass 2 och 4. Max 6 heat (först till kvarn) om högst 200 m
distanser. Anmälan görs i tävlingsbyrån senast 1 timme innan passets start. Avgiften är
300 kr/start som faktureras efter tävlingens slut.

Incheckning

Incheckning görs i tävlingsbyrån till vänster efter entrén.

Information

Angående anmälningar och startlistan:
SSF: Kenneth Magnusson, tel. 010-476 53 09
e-post kenneth.magnusson@svensksimidrott.se
Övrig information och frågor:
Innan tävling: Umeå simsällskap
e-post umea.sumsim2019@gmail.com
hemsida: https://www.sumsim.umesim.nu
Camilla Johansson-Sponseller, tävlingsgeneral: 0707-249148
Under tävling: Tävlingsbyrån
Information presenteras löpande. Det kommer även presenteras PM med detaljerad info.
Följ oss även på Facebook.

