
 

  

 

PM Sum-Sim regionfinal i Vattnets Hus Ängelholm 

Region Skåne norra 

Tävlingsplats: Vattnets Hus, Landshövdingevägen 9, Ängelholm 

Tävlingstider: Pass 1 och 3 insim 07.30-08.45 tävlingsstart 09.00 

Pass 2 och 4 insim 14.30-15.45 tävlingsstart 16.00 

Ledarmöte: Lördag kl. 08.00 på plan 2, rum Gäddan. Följ anvisningar. En 

tränare/ledare från respektive klubb inbjuds att närvara. 

Tävlingsledare: Agneta Edvinsson. 

Invigning: Inför pass 1 ska varje klubb utse en simmare som representerar klubben 

vid inmarsch och presentation av deltagande klubbar. Samling kl. 08.50 

vid trappan upp till plan 2. 

Avanmälan: Ska göras senast kl. 19:00 kvällen före första tävlingsdagen. Därefter senast 

30 minuter efter föregående pass. För sent inkomna eller uteblivna 

strykningar debiteras föreningen 300 kr/missad strykning oavsett orsak. 

Strykningsappen ska användas. 

Lagkapper: Laguppställningar ska vara inlämnade senast 60 minuter innan respektive 

tävlingspass. Sen laguppställning debiteras med 300 kr. 

Sum-Sim Region och Sum-Sim Riks är till skillnad från övriga mästerskap att 

betraktas som två̊ 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 också̊ byte ske av simmare. Vid 
ev. diskning av exempelvis 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 två̊ 

(2) åldersklasser i samma typ av lagkapp (t.ex. 4x100m frisim). En yngre 

simmare äger dock rätt att simma i den äldre klassen. 



Grenar: Se grenordning i inbjudan. 

Extralopp:  Erbjuds efter pass 1 och 3, max. 200m. 100 kr per deltagare och lopp. 

Max.1 heat för damer och 1 heat för herrar. Anmälan till sekretariatet 

senast 1 timme före start. 

Resultatlistor:  Publiceras fortlöpande på livetiming och på glasvägg utanför 

omklädningsrummen samt vid avsimningsbassängen. 

Klubbfack: Ett namngivet informationsfack för varje klubb kommer att finnas vid 

sekretariatet i simhallen. 

Priser: De sex främsta i varje gren, samt de tre främsta i lagkapperna erhåller pris. 

Prisutdelning sker med två grenars förskjutning. 

Avsimning: Erbjuds i två undervisningsbassänger i anslutning till tävlingsbassängen. 

Övrigt: I regionfinalerna används hängande start. Ryggsimsplattform finns tillgänglig. 

Tränarfika: Serveras på plan 2. Följ anvisningar. Här finns tillgång till livetiming. 

Parkering: Parkering och parkeringshus finns i närheten av Vattnets Hus. 

Information: För att kunna låsa omklädningsskåp krävs hänglås. 

Kontakt: kansliet@simess.com  

Café/Bistro: Bistron öppnar kl. 10.00 och stänger kl. 16.00. Från kl. 08.00 kan man köpa 

smoothies, mackor och frukt via receptionen. Innan kl. 15.00 kan man 

förbeställa sallader och baguetter som man betalar direkt och hämtar ut 

på eftermiddagen/kvällen i receptionen fram till kl. 20.00 när Vattnets Hus 

stänger. Efter kl. 16.00 går det också bra att köpa frukt, glass, smoothies 

och korv med bröd osv. via receptionen. Dock inte någon varm mat 

(förutom korv med bröd). 
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