PM
Svensk Simidrott och Norrköpings Kappsimningsklubb
Svenska Ungdomsmästerskapen i simning
Sum-Sim (50m) i Norrköping 13 – 17 juli 2022
Tävlingsplats
Centralbadet, Norrköping. 50 m, 8 banor, utomhus.
SumSim Informationsbyrå/tävlingsbyrå finns i NKK´s klubbhus som har följande
öppettider:
Tisdag
1300 –1800
Onsdag
0900 –1800
Torsdag – Söndag
0730 – 1930
Biljetter/entré
All biljettförsäljning sker via Billetto – Länk till biljettfsg
Numrerad seriebiljett:
Onsdag-söndag
Numrerad dagbiljett:
Onsdag
Torsdag – söndag

699 kr
150 kr
225 kr

Ingen åldersrabatt på seriebiljetter. Fri entre för barn under 8 år i vuxens sällskap.
Biljetterna är digitala de kommer att scannas vid entrén till mästerskapet.
Ackrediteringskort
Ackrediteringskort hämtas av klubbansvarig i informationsbyrån och grundas på den
ackreditering som är gjord. Ackrediteringskorten går tidigast att hämta onsdag 0800.
De skall alltid uppvisas vid varje passering in på anläggningen och vid maten.
Avanmälan
Strykningar görs i tränarappen eller på avsedd blankett på plats i Sum-Sim-byrån.
Gällande regler för strykning:
Avanmälan till onsdagens tävlingar skall ske senast 15.00 den 13/7.
Därefter ska avanmälan till nästa dags tävlingar ske senast 30 min efter slutet på
dagens sista tävlingspass. Tiden räknas från det klockslag när sista grenens
resultatlista har blivit officiell. Dock kan avanmälan till lagkapp göras senast 30 min
efter försökspassets slut samma dag.
Avanmälan från försök till final skall ske senast 30 min efter resp. grens slut i
försökstävlingen, se § 305 punkt 7.
Uteblir simmare eller lag från start utan avanmälan eller vid försent inlämnad
avanmälan uttas en avgift på 300 kr/start (se § 305 och 305.7 i SSF:s Stadgar och
tävlingsbestämmelser på SSF:s hemsida. Regler). Detta gäller numera även vid akut
sjukdom.

Deltagarplatser
Stationär träläktare till höger om bassängen sett från entrén.
För att bereda plats till så många som möjligt var vänliga att inte ta med väskor och
annat upp på läktaren. Vi ber tränare och ledare göra sina simmare uppmärksamma
på denna punkt.
Avsimning
Sker i 25 metersbassängen utomhus och inomhus.
Extralopp
Extralopp kommer att genomföras under Sum-Sim efter resp. försökspass på
distanser upp t.o.m. 200 m, max två damheat och två herrheat, först till kvarn.
Anmälan sker senast en timme innan försökspassets start till Sum-Sim-byrån –
kostnad 375 kr/start, faktureras i efterhand.
Inmarsch till finaler
Samling i callroom 1 och sedan vidare till callroom 2(tältet vid hoppbassängen),
sedan inmarsch till respektive bana.
Tävlingstider:

Försök
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Insimning

09.00
09.00
09.00
09.00
Försök

Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

07.30-08.45
07.30-08.45
07.30-08.45
07.30-08.45

Finaler
17.00
16.00
16.00
16.00
16.00
Finaler
12.00-16.35
14.00-15.45
14.00-15.45
14.00-15.45
14.00-15.45

Invigning
onsdag 13 juli 16:40
1 deltagare/klubb samlas 16:30 bakom callroom/inmarschtältet vid sidan av
hoppbassängen för inmarsch.
Laguppställningar
Laguppställning ska lämnas in antingen via tränarappen eller på avsedd blankett
senast 60 minuter innan resp. tävlingspass början
Seedade listor
Färdiga listor max 2/klubb finns att hämta vid SumSim info byrå 08:00/15:00 inför
aktuellt tävlingspass eller på www.livetiming.se
Poängräkning SUM SIM
Ind: 14, 11, 10, 9, 8…
Lag: 28, 22, 20, 18,16…

Resultatlistor
Sätts upp på resultattavlor samt på www.livetiming.se
Prisutdelning
Till prisutdelningsceremonin på finalpasset samlas pristagarna vid trappan upp till
scenvagnen. Prisutdelningen sker enligt program.
Tävlingsledare
TL Tom Sandberg med Bitr.TL Pia Östling
Ledarmöte
Onsdag den 13 juli 15:30 i Sporthallskorridoren vid entrén till Centralbadet.
Mat
Ni som har beställt mat via NKK äter på restaurang Hantverkaren ca 5 min promenad
från Centralbadet. Tänk på att följa anvisade slottider så matserveringen fungerar så
bra som möjligt. Mat börjar serveras from 1115 tom 1400 för lunchen. Middag
serveras from 1715 tom 1930. Följande slottider gäller 15 min mellan varje period:
Lunch 1115–1200, 1215–1300, 1315–1400
Middag 1715–1800, 1815–1900, 1915–2000
Skåp för omklädning
OBS! Mycket begränsat med skåp. Försök att i största möjliga mån komma
”omklädda och klara” till anläggningen. Hänglås erfordras.
Tältplats klubbar
Det finns gott om plats på Centralbadet så alla kommer att få plats dock så önskar vi
att var och en tänker efter när man placerar sitt tält så att det blir så bra som möjligt.
Tälten går att sätta upp from tisdag 1600
Tältplats försäljare
Ni kommer att bli anvisade till ett särskilt område som vi kallar SumSim marknad –
anmäl er i informationsbyrån när ni kommer. Ni kan tidigast checka in onsdag 0900.
Funktionärer
NKK tar tacksamt emot hjälp av inresande och utbildade tävlingsfunktionärer från
besökande klubbar. Står man två pass samma dag bjuds man på lunch – om ni är
intresserade maila till katarina.nyman@nkk.se eller anmäl er i informationsbyrån på
plats.
Parkering
Parkering finns på Centralbadets stora parkering. Man betalar via easypark – app
som laddas ner. Om möjligt, lämna fordon hemma på hotellparkering och nyttja
kommunala färdsätt då parkeringsmöjligheterna kommer att vara starkt begränsade.
Tränarfika
Fika för ledare finns tillgängligt utan kostnad under hela tävlingen i ett separat
tränartält. Det sk coach´s corner.

SumSim marknad
Här finner ni försäljare från olika varumärken som säljer produkter ämnat för
simmare. NKK:s föräldraförening säljer fika i café tältet till publiken där intäkterna går
oavkortat till NKK:s simungdomar.
Tävlingsläkare
Finns på plats samtliga tävlingspass. From onsdag kl 16:00.

Vi hälsar er varmt välkomna till SumSim 2022 på Centralbadet i
Norrköping och önskar samtliga föreningar med sina simmare
och tränare ett stort lycka till och tackar alla som bidrar till
denna simmarfest i dagarna 5!

