
 
 

 

 

    

PM 
Sum-Sim i samarbete med   

29 juni – 3 juli 2016 i Linköping 
Linköpings Allmänna Simsällskap och Svensk Simidrott hälsar er varmt 

välkomna till Tinnerbäcksbadet och Sum-Sim i Linköping 

 
Tävlingsplats Tinnerbäcksbadet (50m), 8 banor, Linköping 

Avanmälan Ev. strykningar görs till: results@svensksimidrott.se fram till onsdagen den 22/6 
därefter direkt till sumsim@lass.se eller på plats till Sum-Sim- byrån. 
  
Gällande regler för strykning: 
Avanmälan till onsdagens tävlingar skall ske senast 15.00 den 29/6. Därefter ska 
avanmälan till nästa dags tävlingar ske senast 30 min efter dagens sista 
tävlingspass. Avanmälan från försök 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 kr/individuell start, 
400 kr/lagstart och 500 kr för försenad finalstrykning. (se § 305 och 305.7 i SSF:s 
Stadgar och tävlingsbestämmelser på SSF:s hemsida. Regler). Vid startförbud av 
tävlingsläkare uttas ingen straffavgift. 

Avsimning Avsimning sker i badsjön. Denna är tempererad, renad och klorerad. 

Tider Insimnings- samt tävlingstider står i inbjudan. Det är även möjligt att simma in 
tisdagen 28/6 klockan 15.00 – 21.00 (på 5 banor). 

Biljetter Förköp via http://www.sumsim2016.se. Senaste datum för beställning av 
seriebiljetter är söndagen den 19 juni. Eventuella överblivna biljetter säljs vid 
entrén i samband med tävlingen. 

Deltagar & ledarkort Deltagarkort för aktiva och ledare är personliga och delas ut i tävlingsbyrån vid 
ankomst. Dessa ska bäras synligt under hela tävlingen. Ackrediteringarna ska 
anmälas senast måndag 20 juni (se www.sumsim2016.se) 

Entré Entré för publik och deltagare sker vid entrétältet till Tinnerbäcksbadet. Här 
hämtas även förköpta biljetter. Betalning kan ske kontant, med kort alt swish. 

Extralopp Extralopp kommer att genomföras under Sum-Sim efter resp. försökspass. Max 
4 heat och max 200m. Anmälan sker 1 timme innan försökspassets start till 
Sum-Sim-byrån. Kostnad 300 kr/start faktureras i efterhand. 
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Flaggor Klubbflaggorna får sättas på anvisad plats. Plats tilldelas av tävlingsbyrån. 

Invigning Onsdagen den 29/6 kl. 17.40. Klockan 17.30 skall en simmarrepresentant från 
varje klubb samlas vid anvisad plats för inmarsch till invigningen. 

Grenordning Se grenordning i inbjudan och på www.sumsim2016.se 

Heatlistor Varje klubb hämtar sina listor i tävlingsbyrån enligt principen en heatlista/8 
deltagare. 

Inmarscher Inmarsch sker till samtliga finalheat. Samling vid call room fem minuter före 
finalheatet. 

Mattider 

(lunch & middag i 
restaurangen på 
Hotell Ekoxen) 

Dag Lunch Middag 

Onsdag - 19:30-21:45 

Torsdag 11:30-13:45 18:30-20:45 

Fredag 11:30-13:45 18:30-20:45 

Lördag 11:15-13:30 18:30-20:45 

Söndag 11:15-13:30 - 
 

Klubbtält Platser finns för att sätta upp klubbtält, dessa tilldelas av tävlingsbyrån. Ni bokar 
er plats på sumsim@lass.se 

Laguppställning Inlämnas på särskild blankett till tävlingssekretariat senast en timme innan 
första start för respektive pass. Vid för sent inkommen laguppställning uttages 
en avgift på 400 kr/lag som faktureras i efterhand. 

Ledarfika Ledarfika finns i ledartältet uppe på taket ovanför cafeterian. Endast ledare har 
tillträde till detta tält! 

Ledarmöte Tävlingsledningen genomför ett ledarmöte onsdag den 29/6 kl 16.00 i 
funktionärstältet på Tinnerbäcksbadet. En ledare från varje klubb skall närvara. 

Livetiming Tävlingen kan följas via IC Control LiveTiming SuperLive (www.livetiming.se) där 
också startlistor, resultat och övrigt publiceras. 

Mat Lunch och middag serveras i Restaurangen på Hotell Ekoxen 

Parkering Begränsat antal P-platser vid Tinnerbäcksbadet. Se kommunens hemsida för 
tillgängliga parkeringsplatser: http://www.dukaten.se/parkering-linkoping 

Prisutdelning Sker med två grenar ihop och två grenars förskjutning. Samling för inmarsch vid 
call room. 

Tävlingsbyrån Till tävlingsbyrån kan ni vända er med alla frågor ni har rörande tävlingen och 
Linköping. Tävlingsbyrån är öppen från insim till 30 minuter efter avslutat 
tävlingspass. Ni kan även ringa 0729-67 22 68. 

Tävlingsledning Tävlingsledare: Ann-Christin Höjdén (0703-39 13 81) BTL: Peter Häggblad 

Starter: Bertil Ek & Andreas Andersson Ekström 

Tävlingsläkare Finns på plats en timme före respektive tävlingspass. Övriga tider, kontakta 
tävlingsbyrån. 

Övrigt 

 

Under tävlingen skall pooldeck vara fritt från andra än de som skall simma i de 
kommande två-tre heaten. 

Frågor? Övriga upplysningar kan ni få genom att kontakta Martin Harlenbäck 
sumsim@lass.se eller 0768-11 80 63 

  
 

 

Välkommen till Sum-Sim 2016! 
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