Sum-Sim i samarbete med
25 – 29 juni 2014 i Malmö
Här finns information som du måste ta del av som ledare och tränare på SUM-SIM. Vi
hoppas att den når fram till alla Er som skall deltaga i årets största simtävling i Sverige!
Tävlingsplats:
Lindängsbadet,Malmö
Bassäng:
50meter/8banor
Datum:
25 juni – 29 juni
Avsimning:
Sker på anvisad plats i vår undervisningsbassäng 25*12,5m

Tävlingstider:
Försökstävlingar
Onsdagen 25/6
Torsdagen 26/6
Fredagen 27/6
Lördagen 28/6
Söndagen 29/6

kl. 09.00
kl. 09.00
kl. 09.00
kl. 09.00

Finaltävlingar
kl. 18.00
kl. 16.00
kl. 16.00
kl. 16.00
kl. 16.00

Insimning:
Försökstävlingar
Onsdagen 25/6
Torsdagen 26/6
Fredagen 27/6
Lördagen 28/6
Söndagen 29/6

07.30 - 08.45
07.30 - 08.45
07.30 - 08.45
07.30 - 08.45

Finaltävlingar
12.00 - 17.15
14.00 - 15.45
14.00 - 15.45
14.00 - 15.45
14.00 - 15.45

Ledarmöte:
Onsdagen den 25/6 klockan 16.30 skall en representant från varje förening samlas för
ledarmöte på Lindängsbadet i mattältet.
Strykningar:
Avanmälan till onsdagens tävlingar skall ske senast 15.00 den 25/6.
Därefter ska avanmälan till nästa dags tävlingar ske senast 30 min efter dagens sista
tävlingspass.
Avanmälan till final skall ske senast 30 min efter resp. grens slut i försökstävlingen, se §
305 punkt 7
Vid försent inlämnad avanmälan uttas en straffavgift på 300:-/individuell start, 400:/lagstart och 400:- för försenad finalstrykning. ( se §305 och 305.7 i SSF:s Stadgar och
tävlingsbestämmelser på SSFs hemsida, regler).
Vid startförbud av tävlingsläkare uttas ingen straffavgift
Extralopp:
Extralopp kommer att genomföras efter respektive försökspass. Max 4 heat och max 200
meter. Anmälan sker 1 timme innan försökspassets start till Sum-Sim byrån.
Kostnad 300:-/start. Detta faktureras i efterhand.

Omklädning:
Sker i omklädningsrummen på badet. Observera att det inte går att låsa in sin grejor! Vi
ansvarar inte för förlorade saker.
Direktfinaler
800 resp. 1500 m frisim kommer att seedas och simmas som direktfinal dvs. det
snabbaste heatet simmas under finalpassen. Alla lagkapper simmas i finalheaten.
Inmarsch
För finaldeltagare kommer en kort inmarsch att hållas, samling i tältet vid bana 1.
Priser
Priser till 1:an, 2:an, 3:an i varje finalheat. Prisutdelning sker med 1 grens förskjutning.
Ackreditering
Alla simmare (även lagkappssimmare) och ledare ska ha ackreditering till Sum-Sim för
att kunna delta. Varje ackreditering kostar 100 kr. Dock högst en ledarackreditering per
påbörjat fyrtal simmare. Ledarackrediteringar utöver detta kostar 350 kr. Ackrediteringar
ska registreras hos arrangören senast den 19/6. . Inbetalas till Malmö
Kappsimningsklubb, bankgiro 931-8551.

Anm. avgift:
60 kr/ individuell, start och 80 kr/ lagstart. Inbetalas till Malmö Kappsimingsklubb,
bankgiro, 931-8551 när startlistan presenterats, dock senast den 13 juni, märkt
betalning med förening och ”Sum-Sim 2014”
Invigning
Torsdagen den 26 juni kl. 15.40
Klockan 15.30 skall en simmarrepresentant från varje klubb samlas vid försäljningstältet
för inmarsch till invigningen.
Biljetter
Seriebiljett vuxna
400:Dagsbiljett torsdag – söndag
130:Dagsbiljett onsdag
80:Seriebiljett ungdom 12-17 år
200:Dagsbiljett ungdom 12-17 år torsdag - söndag
70:Dagsbiljett ungdom 12-17 år onsdag
50:Barn 11 år och yngre
Gratis
Biljetter kan beställas via kansliet@malmokappsim.se tom den 18 juni
Överblivna biljetter säljes på plats

Bokningar
Har du bokat hotell och mat till Sum-Sim. . Ändringar i bokningar skall styrkas med
läkarintyg.
SM-byrån
Kommer att vara öppen: Tel till byrån 0707-251694 se öppettider.
Tisdag 16.00 – 19.00
Onsdag 12.00- till 30 minuter efter finalpasset
Torsdag-Söndag 07.30 till 30 minuter efter finalpassets slut.

Parkering
På smågatorna runt badet eller vid kyrkan. P-skiva kan behövas. P-avgift förekommer
Tält
Kan sättas upp på anvisad plats på badet. Information om vilket plats ni har kommer att
finnas i tävlingsbyrån. Kostnad 400:- faktureras i efterhand.
Försäljning
Det kommer att finnas försäljning av mat och dryck samt simutrustning under
tävlingsdagarna. På plats är: TYR, Arena, Speedo, Freker och Malmsten.

