
                 

 

 

 
 

 

 

Inbjudan till  
 

SUM - SIM Regionsfinal 2015 
 

Svenska Simförbundet i samarbete med och Borlänge Simsällskap inbjuder härmed 

samtliga simföreningar i Mellansvenska Simförbundet till 2015 ÅRS REGIONSFINAL 

AV SVENSKA UNGDOMSMÄSTERSKAPEN (SUM-SIM) I SIMNING. 
 

 

Tävlingsdatum: lördagen den 14 november och söndagen den 15 november 2015. 

 

Tävlingsplats:  Maserhallen, Borlänge (7 banor) 

   

Tävlingstider: Klockan 09.00 – ca 12.00 Pass 1 och 3. (Insimning 07.30-08:50) 

  Klockan 16.00 – ca 19.00 Pass 2 och 4. (Insimning 14.30–15.50) 

 

Anmälan: Sker endast genom OCTO anmälan. 

 

Anmälan skall vara Borlänge Simsällskap tillhanda senast lördagen den 31 

oktober klockan 12.00 

 

Alla anmälda ska ha en anmälningstid, som ska vara registrerad i 

OCTO, d v s inga noll-tider accepteras. 
   

Kvalperiod:   2014-10-31 – 2015-10-30 

 

Efteranmälan:  Efteranmälan får ske fram till lördagen den 7 november kl. 12.00 till  

                                       en avgift av 300: -/anmälan. 

 

 Anmälningstiden skall fortfarande vara gjord inom kvalperioden. 

  

Startavgifter:  60: - per individuell start och 80: - per lagstart. Alla startavgifter faktureras  

  av Borlänge Simsällskap i efterhand. 

 

 

 

 

 

 



                 

 

 

 

 

 

 

 

Klassindelning och grenar för både pojkar och flickor 

Ålder: individuellt 

15-16 år 100/200/400/1500 frisim  

(födda 1999 – 2000) 100/200 rygg,  

 100/200 bröstsim 

 100/200 fjäril   

 200/400 medley   

14 år 200/800 frisim,   

(2001) 200 ryggsim 

 200 bröstsim 

 100 fjärilsim 

 200/400 medley   

13 år o.y 100/400 frisim 

(2002 o sen) 100 ryggsim 

 100 bröstsim 

 100 fjärilsim 

 200 medley 

 lag 

16 år o.y 4x100 frisim 

 4x100 medley 

14 år o.y 4x100 frisim 

 4x100 medley 

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 lagkapp 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 inte byte 

ske av simmare till lag 1 till Riksfinalen. 

 

Dubblering får inte ske, dvs. en yngre simmare (14 år o.y.) får inte delta i två (2) åldersklasser i 

samma lagkapp. En yngre simmare äger dock rätt att simma i den äldre klassen. 

  

  

 

 

 

 

 



                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laguppställningar:  Laguppställningar till lagkapperna lämnas till Tävlingsbyrån senast (1) 

timme före första start i respektive pass. 

 

Tekniskt möte: lördagen den 14 november klockan 08.00. 1 ledare/tränare från 

 var förening. OBS! Strykningarna skall lämnas in senast kl 08.00 

 

Strykning:  Skicka strykningar till tavling.mssf@vstm.rf.se eller via tel. direkt till 

Sven- Åke på Mobiltele: 070 511 67 92 när de uppstår så uppdaterar vi 

startlistan på LiveTiming.se så snart som strykningarna kommer in 

  

 I övrigt sker strykningar av simmare med strykningslistor som lämnas till  

 Tävlingsbyrån senast en (1) timme före första start i respektive tävlings- 

 pass.  

 

Hängande start:           Regionsfinalerna genomförs med hängande start.  

 

Begränsningar:            Arrangören äger rätt att begränsa antalet heat i resp. gren till 3. Mellan 

                                         tävlingspassen ska inläggas en paus på minst 3 timmar. 

 

Riksfinal: SUM-SIM Riksfinal kommer att arrangeras den 4-6 december i 

  Göteborg (8 banor). Vi presenterar löpande riksfinalisterna under  

 tävlingsdagarna. 

 

Avsim: Sker i undervisningsbassängen. 

 

LIVE timing: www.livetiming.se  

 

Mat och logi:  kostochlogi@borlangess.se 

 

Upplysningar:  Upplysningar angående inbjudan, anmälan, startlista, strykningar m.m.  

 lämnas av Sven-Åke Gustafsson på Mobilnummer: 070/511 67 92 eller  

 Mail: tavling.mssf@vstm.rf.se 

 

 Upplysningar angående mat, logi m.m hänvisas till:  

  kostochlogi@borlangess.se 

 

BSS webbsida: SUM-SIMRegion2015 på Borlänge SS websida. 

 

        

  

V Ä L K O M N A 
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Grenordning, Sum-Sim 2015 Regionsfinal 

 

 
 lördag      söndag   

Gren Pass 1 9.00    Gren  Pass 3 9.00   

1 200 medley pojkar 15-16 år  29 400 frisim flickor 15-16 år 

2 200 fjäril  flickor 15-16 år  30 100 frisim pojkar 15-16 år 

3 200 frisim pojkar 14 år  31 200 ryggsim flickor 14 år 

4 200 frisim flickor 14 år  32 200 medley  pojkar 14 år 

5 1500 frisim  pojkar 15-16 år  33 200 ryggsim  flickor 15-16 år 

6 200 frisim  flickor 15-16 år  34 100 bröstsim pojkar 15-16 år 

7 400 frisim  pojkar 13 år o y  35 400 frisim  flickor 13 år o y 

8 200 medley flickor 13 år o y  36 200 medley  pojkar 13 år o y 

9 200 bröstsim pojkar 15-16 år  37 100 fjärilsim flickor 15-16 år 

10 100 ryggsim flickor 15-16 år  38 400 medley pojkar 15-16 år 

11 100 fjärilsim pojkar 14 år  39 200 bröstsim flickor 14 år 

12 100 fjärilsim flickor 14 år  40 800 frisim  pojkar 14 år 

13 4x100 medley pojkar 16 år o y  41 4x100 medley flickor 16 år o y 

14 4x100 frisim flickor 16 år o y  42 4x100 frisim pojkar 16 år o y 

         

         

 Pass 2 16.00     Pass 4 16.00   

15 200 medley flickor 15-16 år  43 400 frisim pojkar 15-16 år 

16 200 fjärilsim pojkar 15-16 år  44 100 frisim flickor 15-16 år 

17 100 frisim flickor 13 år o y  45 200 ryggsim pojkar 14 år 

18 100 ryggsim pojkar 13 år o y  46 200 medley  flickor 14 år 

19 200 bröstsim flickor 15-16 år  47 100 frisim pojkar 13 år o y 

20 200 frisim  pojkar 15-16 år  48 100 ryggsim flickor 13 år o y 

21 400 medley  flickor 14 år  49 200 ryggsim  pojkar 15-16 år 

22 400 medley pojkar 14 år  50 100 bröstsim flickor 15-16 år 

23 100 fjärilsim flickor 13 år o y  51 200 bröstsim pojkar 14 år 

24 100 bröstsim pojkar 13 år o y  52 800 frisim  flickor 14 år 

25 1500 frisim flickor 15-16 år  53 100 fjärilsim pojkar 13 år o y 

26 100 ryggsim pojkar 15-16 år  54 100 bröstsim flickor 13 år o y 

27 4x100 frisim flickor 14 år o y  55 100 fjärilsim pojkar 15-16 år 

28 4x100 medley pojkar 14 år o y  56 400 medley flickor 15-16 år 

     57 4x100 frisim pojkar 14 år o y 

     58 4x100 medley  flickor 14 år o y 

 


