2020-10-04

INBJUDAN
Svensk Simidrott och Stockholm Kappsimningsklubb inbjuder
till 2020 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (25m),
Sum Sim
Regionfinalerna arrangeras den 7 – 8 november. Riksfinalen arrangeras den 12 – 13 december
i Göteborg.
Tävlingsdatum

Lördag den 7 november och söndag den 8 november 2020

Tävlingsplats

Eriksdalsbadet, Stockholm

Tävlingstider

Pass 1 och 3 kl. 09:00 – ca. 12:00 (Insim 07.30 – 08.50)
Pass 2 och 4 kl. 16:00 – ca. 19:00 (Insim 14.30 – 15.50)
Pass 1 och 2 (lördag) Flickor , Pass 3 och 4 (söndag) Pojkar

Anmälan

Via Tempus Anmälan. Anmälan ska vara arrangören tillhanda
senast lördagen den 24 oktober kl. 12.00. Alla anmälda ska ha en
anmälningstid, som ska finnas i Tempus, dvs. inga nolltider
accepteras. Anmälan får endast ske till den tilldelade regionen
enligt regionindelningen nedan.

Kvalperiod

2019-01-01 – 2020-10-23.

Efteranmälan

Efteranmälan får ske fram till lördagen den 31 oktober kl. 12.00 till
en avgift av 300:-/start. Anmälningstiden ska fortfarande vara
gjord inom kvalperioden.

Strykningar

Strykningar till regionfinalen ska göras:
Strykningar innan tävling skickas till christer@kappis.se eller via
tränarappen snarast. I övrigt sker strykningar av simmare i
tränarappen eller till sekretariatet senast en (1) timme före första
start i respektive pass.
Strykningar till riksfinal ska göras:



För pass 1 senast kl. 20.00 dagen innan tävlingsdagen.
För pass 2-4 senast 30 minuter efter föregående tävlingspass
slut. Tiden räknas från att sista grenens resultat är offentliga.

Sen strykning/DNS

För sent inkomna eller uteblivna strykningar till region- och
riksfinalerna debiteras föreningen med 300 kr oavsett orsak.

Startavgift

120 kr/individuell start som faktureras av SKK.

Begränsningar

På grund av de omständigheter som råder har SKK tillsammans
med Stockholms simförbund beslutat att begränsa alla grenar till
3 heat. Då denna tävling tillåter efteranmälningar fram till den 31
oktober 2020 kommer de fem (5) sista simmarna i varje gren
initialt att markeras som reserver för det fall att efteranmälningar
inkommer. Efter att tiden för efteranmälan passerat kommer
startlistan att uppdateras och i de grenar där efteranmälningar
gjorts kommer startlistan att justeras. Det kan innebära att vissa
simmare som inledningsvis fanns med som reserver faller bort till
förmån för efteranmälda simmare med bättre anmälningstid.

Tävlingsbestämmelser

Tävlingstider: Alla regionfinaler startar sina tävlingspass kl. 09.00
resp. 16.00. Detta för att inrapporteringen av resultat kan ske
samtidigt från regionerna. Regionerna äger rätt att begränsa
antalet deltagare, dock ska minst två heat per gren erbjudas.
Regionfinalerna måste i likhet med riksfinalen genomföras med
helautomatiskt tidtagningssystem. Ryggsimsplattformen kommer
att erbjudas i regionfinalen.
Dokumentet ”Säsongs- och tävlingsplanering för simning 2017 –
2020” beskriver svenska mästerskap i simning och ska styra
tävlingarnas genomförande i tillämpliga delar.

Ledarmöte

Lördag den 7 november kl. 08:00. Samling vid sekretariatet.
1 ledare/tränare från varje förening ska närvara.

Hängande start

Tillämpas i samtliga grenar, även ryggsim.

Prisutdelning

Inga formella prisceremonier. Erhållna medaljer kommer
simmarna att kunna hämta i tävlingsbyrån. Mer information om
detta i PM.

Publik

Ingen publik tillåts på läktare och inom tävlingsområdet.

Funktionärer

SKK kommer behöva hjälp med funktionärer. Anmälan till
Christina Hancock Bruhn, e-post christina.hbruhn@gmail.com

Kringpersonal

Då arrangemanget kräver en hel del extra personal för bland annat
bevakning så behöver SKK hjälp med kringpersonal.
Anmälan till Christer Lindqvist, e-post: christer@kappis.se

Upplysningar

Covid-19 information

Christer Lindqvist på christer@kappis.se eller 070-227 29 54

Mer detaljer kommer i ett PM som publiceras cirka en vecka innan
tävlingen rörande de restriktioner som krävs pga. rådande
pandemi.
Ingen publik kommer att tillåtas.
Ledare/tränare begränsning på samma sätt som på riksfinalen se
sista sidan på denna inbjudan kring ackrediteringar
Under insim och tävling kommer det att finnas tydliga markeringar
där föreningar och simmare ska befinna sig under tävlingen. Vi har
att ta hänsyn till att Eriksdalsbadet också är öppet för allmänheten.
Simmare får därför inte vistas på annan plats än inom
tävlingsområdet.
Observera att det är bara deltagare, funktionärer och tränare som får
vistas inom tävlingsområdet.
Uppvärmning på land bör om möjligt ske utomhus eller vid den
anvisade yta varje förening tilldelats vilket kommer att framgå i PM.
Om möjligt, byt om hemma. Det finns ett begränsat antal
omklädningsrum. Vistas så lite som möjligt i omklädningsrummen.
Det kommer att finnas tillgång till handsprit i simhallen och i
entrén.
Städning av toaletter sker löpande av personal.
Vi behöver hjälp av er klubbar. Se till att simmare och tränare med
sjukdomssymptom stannar hemma! Hjälp till att hålla avstånd i
simhallen så att vi undviker trängsel. Se till att simmarna värmer
upp utomhus om möjligt och att de endast är vid bassängen några
heat innan de ska tävla.

Grenordning, Sum-Sim 2020 region- och riksfinal

Pass 1 lördag kl. 09:00
1. 200 medley fl 15-16
2. 200 frisim fl 14
3. 1500 frisim fl 15-16
4. 400 frisim fl 13 o y
5. 200 bröstsim fl 15-16
6. 100 fjärilsim fl 14
7. 200 fjärilsim fl 15-16
8. 100 ryggsim fl 13 o y
9. 200 frisim fl 15-16
10. 400 medley fl 14
11. 100 bröstsim fl 13 o y
12. 100 ryggsim fl 15-16

Pass 3 söndag kl. 09:00
26. 200 medley po 15-16
27. 200 frisim po 14
28. 1500 frisim po 15-16
29. 400 frisim po 13 o y
30. 200 bröstsim po 15-16
31. 100 fjärilsim po 14
32. 200 fjärilsim po 15-16
33. 100 ryggsim po 13 o y
34. 200 frisim po 15-16
35. 400 medley po 14
36. 100 bröstsim po 13 o y
37. 100 ryggsim po 15-16

Pass 2 lördag kl. 16:00
13. 400 frisim fl 15-16
14. 200 ryggsim fl 14
15. 200 ryggsim fl 15-16
16. 200 medley fl 13 o y
17. 100 fjärilsim fl 15-16
18. 200 bröstsim fl 14
19. 100 frisim fl 15-16
20. 200 medley fl 14
21. 100 frisim fl 13 o y
22. 100 bröstsim fl 15-16
23. 800 frisim fl 14
24. 100 fjärilsim fl 13 o y
25. 400 medley fl 15-16

Pass 4 söndag kl. 16:00
38. 400 frisim po 15-16
39. 200 ryggsim po 14
40. 200 ryggsim po 15-16
41. 200 medley po 13 o y
42. 100 fjärilsim po 15-16
43. 200 bröstsim po 14
44. 100 frisim po 15-16
45. 200 medley po 14
46. 100 frisim po 13 o y
47. 100 bröstsim po 15-16
48. 800 frisim po 14
49. 100 fjärilsim po 13 o y
50. 400 medley po 15-16

Klassindelning och grenar för både pojkar och flickor
Ålder:
15-16 år
(födda 2004 – 2005)

individuellt
100/200/400/1500 frisim
100/200 rygg

100/200 bröstsim
100/200 fjäril
200/400 medley
14 år
(2006)

200/800 frisim
200 ryggsim
200 bröstsim
100 fjärilsim
200/400 medley

13 år o y
(2007 o sen)

100/400 frisim
100 ryggsim
100 bröstsim
100 fjärilsim
200 medley

Regionindelning
Regioner och ingående distrikt

Ort

Arrangör

1a.
1b.
2.
3.
4a.
4b.
5.
6a.
6b.

Umeå
Sundsvall
Örebro
Stockholm
Norrköping
Jönköping
Sandared
Ängelholm
Sjöbo

Umeå SS
Sundsvalls SS
MSSF/Örebro Simallians
Stockholms Simförb/SKK
Norrköpings KK
Jönköpings Simsällskap
VSSF/SK 1970
Skånes Simf/Ängelholms SS
Skånes Simförbund/Sjöbo SS

Norrland
Mellannorrland
Mellansvenska
Stockholm
Östsvenska norra
Östsvenska södra
Västsvenska
Skåne norra
Skåne södra

Riksfinalen, 12 – 13 december i Göteborg
Sista etappen i Sum-Sim blir riksfinalen i Göteborg (8 banor). Information om riksfinalen
hittar du på Västsvenska Simförbundets hemsida: www.sumsim.se och SSF:s hemsida:
www.svensksimidrott.se
I riksfinalen går alla grenar i två (2) heat förutom individuella grenar på 100 – 200m i
åldersklassen 15 – 16 år som kommer att genomföras i tre (3) heat.
Har två eller fler simmare samma tid till sista ordinarie platsen eller samma tid bland
reservplatserna i startlistan kommer lottning genomföras för att fastställa ordningen mellan
simmarna.
Tre reserver kommer att sättas upp i alla individuella grenar. Dessa kommer att få chansen
att starta vid ev. avanmälningar, som görs före och under tävlingsdagarna. Listan med
reserver fylls på vid tidiga strykningar, som görs innan torsdagen den 10 december kl. 12.00,

därefter stängs reservlistan och endast de reserver som då finns med på listan kan komma i
fråga vid senare strykningar.
Alla simmare och ledare som ska delta i riksfinalen ska ha en ackreditering. Simmare
tilldelas ackreditering automatiskt. Ledare ansöker senast den 21 november om ackreditering
på följande länk: https://response.questback.com/idrott/sum2020
Ackrediteringsavgiften för simmare och ledare är 100 kr/ackreditering. Maximalt antal
ledarackrediteringar är:
Simmare

Ledare

1-5
6-15
16-25
26-

1
2
3
4

