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Instruktion till arrangörer av 
Riksmästerskap i simning 2020 

 

För att kunna genomföra Riksmästerskapen i simning på det sätt vi 
tänkt oss behöver alla vara noggranna och följa nedanstående 
instruktioner. 
När: 25–28 juni 2020 

Databas: SSF har tagit fram två mall-databaser till tävlingen. En för tävlingar i 
långbana och en för tävlingar i kortbana. För att den gemensamma 
resultathanteringen ska fungera kan endast WinGrodan 2 användas. 

Grenar: I databasen finns alla de individuella grenar som förekommer på SM/JSM 
(50m). Varje förening väljer vilka grenar som de vill erbjuda sina simmare. 
Föreningen väljer också när och i vilken ordning grenarna ska simmas. 
Grenarna måste dock behålla det grennummer som SSF tilldelat dem i 
mall-databasen annars kommer inte den gemensamma 
resultatredovisningen fungera. 

Åldersgrupper: Tävlingen kommer att vara uppdelad i seniorer, juniorer och i de 
åldersgrupper som finns på Sum-Sim (50m) vilket skiljer sig mellan de 
olika grenarna. 

  WinGrodan 2 kan inte hantera överlappande åldersgrupper. Därför finns 
det endast en åldersgrupp angiven i databasen. Uppdelningen i 
åldersgrupper kommer i stället att göras i den gemensamma resultatlistan 
på Live Timing. Simmarna seedas endast med hänsyn tagen till 
anmälningstiderna. 

  En simmare som tillhör flera åldersgrupper kommer att finnas med i 
resultatlistorna i alla de åldersgrupper den tillhör. 

Kvaltider: Det kommer inte att finnas några kvaltider till denna tävling utan det är 
upp till varje förening att bestämma vilka simmare som får delta. De ska 
dock fylla minst 13 år under 2020, dvs. födda 2007 eller tidigare. 

Anmälan: Varje förening hanterar själv anmälningarna till sin deltävling. 

Kontakt: Mejla kontaktuppgifter (mejl och mobil) till den som är ansvarig för 
WinGrodan på plats vid tävlingens genomförande till: 
kenneth.magnusson@svensksimidrott.se  
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Inställningar: Börja med att hämta hem rätt mall-databas från SSF med avseende på er 
bassänglängd på RM-sidan. 

   Skapa en ny tävling i WG2 och använd Meny/Backuper/ Återställ backup 
och läs in den fil ni hämtat hem. 

  Fliken Tävling 

  Rubriker: 

• I tävlingens namn, byt ut #ORT# till er tävlingsort. På orter där det 
kommer att genomföras flera tävlingar får ni i stället ange 
anläggning, stadsdel eller liknande. Använd exakt detta 
tävlingsnamn i Tempus Tävlingssanktion, Tempus Anmälan och på 
Live Timing så att det är lättare att skilja tävlingarna åt. Det 
kommer att finnas många tävlingar med snarlika namn. 

• Fyll i övriga uppgifter 

  Regler och inställningar: 

• Kryssa i Använd LiveTiming och ange det lösenord ni fick vid 
beställningen. 

   Tävlingspass: 

• Lägg till fler pass vid behov 
• Ändra Namn, Dag och Starttid efter ert upplägg 

  Sponsorer: 

• Lägg till egna sponsorer om ni vill. Sponsorerna går sedan att 
knyta till grenar i fliken Grenar. 

  Fliken Grenar 

  Det är oerhört viktigt att ni INTE byter grennummer på grenarna även om 
ni simmar dem i en annan ordning. Det är grennumren som styr att era 
resultat hamnar i rätt gren i den gemensamma resultatlistan. 

  Omgångar: 

• Alla grenar är inställda på pass 1 i mall-databasen. Om ni har fler 
tävlingspass så behöver ni ändra det för de grenar som inte ska 
simmas i pass 1.  

• Ändra inga andra inställningar i flikarna Omgångar och 
Åldersgrupper. 

• Ta bort grenar som ni inte ska simma. 

https://www.svensksimidrott.se/Varagrenar/Simning/tavling/riksmasterskap
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  Fliken Tidsprogram 

  Här kan du flytta om grenarna i den ordning ni vill simma dem. 

• Markera ett pass. 
• Ta tag i en gren och dra den till rätt ställe. 

Tävlingen: I övrigt genomförs tävlingen på vanligt sätt och när respektive gren är 
avslutad så skickas resultaten upp till LiveTiming. Skulle ni upptäcka ett fel 
i resultaten skickar ni bara upp grenen igen efter rättelse. 

Efter tävling: Ladda upp resultatfilen och resultatlistan (pdf) i Tempus som vanligt. 

WinGrodan: Om ni fortfarande använder WinGrodan 1 så är det dags att uppgradera 
er. Kontakta IC Control så hjälper de er. Ni kommer inte att ångra er utan 
undra varför ni inte gjort övergången tidigare. 

Frågor: Kenneth Magnusson, kenneth.magnusson@svensksimidrott.se, 
010-476 53 09 
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