
 

P M 
Sum-Sim Regionfinal Skåne-Blekinge 

i Ystad 11-12 november 2017 
 
YSTAD ARENA (8 banor) 
 
Tävlingstider 
Tävlingen startar kl.09:00 resp. kl.16:00 båda dagarna. 
Insim kl. 07:45-08:45 resp. kl.14:45-15:45. 
 
 
Efteranmälan 
Efteranmälan får ske fram till lördagen den 4 november kl.12:00 till en avgift 
av 300 kr/start, endast om plats finns i anmäld gren. 
Efteranmälan sker via Octostatistik. http://www.octostatistik.com/ 
Anmälningstiden ska fortfarande vara gjord inom kvalperioden 
2016-01-01 – 2017-10-17. 
 
Ledarmöte 
Ledarmöte kommer att hållas på lördagen 11 november kl.08:15, familjebadets café. 
 
 

Avanmälan VIKTIGT! 
Avanmälan till lördagens pass 1 skall göras senast fredagen den 10 november 
kl. 20:00 på tränarappen, http://app.livetiming.se. 
Avanmälan till övriga pass skall vara gjorda i samma app. senast 30 minuter 
efter det att föregående pass har avslutats. 
Inloggningsuppgifter bifogas vid utskick av PM för tävlingen. 
 
Kontaktinfo 
Vi ber de klubbar som inte redan gjort det, att snarast skicka kontaktuppgifter 
(namn, mobilnummer) till klubbens under tävlingsdagarna ansvarige tränare. 
Skickas till Roland Olsson på e-post roland.olsson@ystadsim.se 

 
Startlistan 
Onsdagen den 1 november finns startlistan på livetiming med 32/24 ordinarie 

och 4 st reserver. 
Startlistan kommer att hållas uppdaterad på livetiming. 
 
 



Tävlingsledare 
Stefan Persson, e-post: stiffe1967.sp@gmail.com 

 

Sjukvård  

Nås under tävlingsdagarna i sekr. eller på sekretariat@ystadsim.se 

 
Tävlingssekretariatet 
Nås under tävlingsdagarna på sekretariat@ystadsim.se eller tel. 0730-32 90 29 

 
Avsimning 
Sker i Multibassängen 4 banor. Bassängen är endast avsedd för deltagande simmare. 
 
Priser 
Erhålles för de 6 främst placerade individuellt samt de 3 främst placerade lagen. 
 
Prisutdelning 
Samlingen inför prisutdelningen sker i gången bakom bana 1. 
Prisutdelningarna finns utmärkta i grenordningen. 
 
Försäljning 
Kaffe, läsk, bullar m.m. finns för försäljning. 
 
Omklädning 
Sker i anvisade omklädningsrum, som är markerade med Sum-Sim-loggan. 
Simmarna får ett digitalt armband tilldelat sig av ansvarig tränare för respektive klubb. 
Armbanden finns att hämta på lördagen och söndagen i Tävlingsbyrån av tränaren. 
Gästande klubb anmäler hur många armband man behöver inklusive tränare. 
Armband återlämnas efter tävlingen, borttappat armband debiteras med 200 kr. 
Vi ansvarar inte för förlorade saker. 
 
Laguppställningar 
Anmäls i tränarappen, http://app.livetiming.se med bifogad inloggning. 
 
Lagkapper 
Dubblering får inte ske, dvs. en yngre simmare (14 år o.y.) får inte delta i två (2) 
lagkappsklasser. En yngre simmare äger dock rätt att simma i den äldre klassen. 
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. 
 
Antal heat 
Regionfinalen: 
I Regionfinalen kommer alla 100/200 grenar att genomföras i 4 heat oavsett åldersklass 
enligt Simförbundets rekommendationer för tävlingen. Övriga sträckor i 3 heat oavsett  
åldersklass. 
Hängande start kommer att tillämpas. 
Riksfinalen: 
Alla grenar går i två (2) heat förutom individuella grenar på 100 – 200m i 
åldersklassen 15 – 16 år som kommer att genomföras i tre (3) heat. 
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Heatlistor 
Heatlistor till tränarna finns i klubbfacken vid tävlingsbyrån, 1 lista per 5 simmare. 
Anslås även på uppmärkta platser i arenan. Finns också till försäljning för publiken. 
 
Resultat 
Resultat finns på Livetiming och anslås även på uppmärkta platser i arenan. 
 
Mat 
Vi erbjuder mat på Österportskolan som ligger strax väster om Ystad Arena. 
Det serveras lunch på lördag och på söndag mellan passen, öppet 11.30-13.30. 
Mat ska beställas senast den 6 november. Beställning av mat för privatpersoner 
görs på plats lördag och söndag morgon innan 09.00, (begränsat antal). 
 
Simföreningar kan mejla till kansli@ystadsim.se så fakturerar vi. 
Buffémeny: 
Lördag lunch:  Spagetti & Köttfärssås. 
Söndag lunch:  Kycklinggryta & ris. 
Pris: 85 kr 
Lördag kväll middag: Kycklingfilé, stekt potatis, sås. (begränsat antal platser) 
Pris: 125 kr 
Inklusive sallad, bröd och dricka, kaffe. 
Specialkost beställes separat vid anmälan, ange namn. 
 
Tränarfika 
Fikabiljetter finns till tränarna finns i klubbfacken vid publikentrén. 
En per pass och ledare. En biljett/ledare per 5 simmare. 
 
 
Deltagare & Publik 
Södra långsidan vid bassängen är avsedd för gästande klubbar och deras deltagande 
simmare. Publik hänvisas till norra delens läktare. 
 
Hemsida 
Aktuell info. 
www.ystadsim.com. 
 
Övrigt 
Lördagens första pass inleds med inmarsch med en deltagare från respektive deltagande 
förening, samling i gången vid omklädningsrummen kl. 08.45. 
 
 
SUMSIM TRÖJA 
Kan endast beställas via email kansli@ystadsim.se senast måndagen den 6 november 
klockan 18.00. Pris: 100 kr/st. Blå T-shirt med SUMSIM-logga på bröstet. 
Inga extra tröjor finns till försäljning under tävlingsdagarna. Skriv storleken i mailet. 
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Grenordning Sum-Sim Region 2017 
 
Pass 1 Lördag FM     Pass 2 Lördag EM 
 
Start kl. 09:00 (insim kl. 07:45-08:45)  Start kl. 16:00 (insim kl. 14:45-15:45) 
 
1. 200 medley pojkar 15-16 år   15. 200 medley flickor 15-16 år 
2. 200 fjäril flickor 15-16 år   16. 200 fjärilsim pojkar 15-16 år 
3. 200 frisim pojkar 14 år    17. 100 frisim flickor 13 år o y 

4. 200 frisim flickor 14 år    18. 100 ryggsim pojkar 13 år o y 

5. 1500 frisim pojkar 15-16 år   19. 200 bröstsim flickor 15-16 år 
6. 200 frisim flickor 15-16 år   20. 200 frisim pojkar 15-16 år 
Prisutdelning gren 1-6    Prisutdelning gren 15-20 
7. 400 frisim pojkar 13 år o y   21. 400 medley flickor 14 år 
8. 200 medley flickor 13 år o y   22. 400 medley pojkar 14 år 
9. 200 bröstsim pojkar 15-16 år   23. 100 fjärilsim flickor 13 år o y 

10. 100 ryggsim flickor 15-16 år   24. 100 bröstsim pojkar 13 år o y 

11. 100 fjärilsim pojkar 14 år   25. 1500 frisim flickor 15-16 år 
12. 100 fjärilsim flickor 14 år   26. 100 ryggsim pojkar 15-16 år 
Prisutdelning gren 7-12   Prisutdelning gren 21-26 
13. 4x100 medley pojkar 16 år o y  27. 4x100 frisim flickor 14 år o y 

14. 4x100 frisim flickor 16 år o y   28. 4x100 medley pojkar 14 år o y 

Prisutdelning gren 13-14   Prisutdelning gren 27-28 
 
Pass 3 Söndag FM    Pass 4 Söndag EM 
 
Start kl. 09:00 (insim kl. 07:45-08:45)  Start kl. 16:00 (insim kl. 14:45-15:45) 
 
29. 400 frisim flickor 15-16 år   43. 400 frisim pojkar 15-16 år 
30. 100 frisim pojkar 15-16 år   44. 100 frisim flickor 15-16 år 
31. 200 ryggsim flickor 14 år   45. 200 ryggsim pojkar 14 år 
32. 200 medley pojkar 14 år   46. 200 medley flickor 14 år 
33. 200 ryggsim flickor 15-16 år   47. 100 frisim pojkar 13 år o y 

34. 100 bröstsim pojkar 15-16 år   48. 100 ryggsim flickor 13 år o y 

Prisutdelning gren 29-34   Prisutdelning gren 43-48 
35. 400 frisim flickor 13 år o y   49. 200 ryggsim pojkar 15-16 år 
36. 200 medley pojkar 13 år o y   50. 100 bröstsim flickor 15-16 år 
37. 100 fjärilsim flickor 15-16 år   51. 200 bröstsim pojkar 14 år 
38. 400 medley pojkar 15-16 år   52. 800 frisim flickor 14 år 
39. 200 bröstsim flickor 14 år   53. 100 fjärilsim pojkar 13 år o y 

40. 800 frisim pojkar 14 år   54. 100 bröstsim flickor 13 år o y 

Prisutdelning gren 35-40   55. 100 fjärilsim pojkar 15-16 år 
41. 4x100 medley flickor 16 år o y  56. 400 medley flickor 15-16 år 
42. 4x100 frisim pojkar 16 år o y   Prisutdelning gren 49-56 

Prisutdelning gren 41-42   57. 4x100 frisim pojkar 14 år o y 

58. 4x100 medley flickor 14 o yngre 

Prisutdelning gren 57-58 


