
 

Stockholmspolisens IF 
Simförening 

 
 
 

 

 1 

HEAD Summer Cup 2022 
 
 

Allmän information 
 
Tävlingsplats Eriksdalsbadet (inomhus 50m bassäng) 

Hammarby Slussväg 20, 118 60 Stockholm 
 

Tävlingstider Fredag (pass 1) insim 14:30; tävlingsstart 15:30 – obs ändrad tid 
Lördag (pass 2) insim 08:00; tävlingsstart 09:00 
Lördag (pass 3) insim 14:30; tävlingsstart 15:30 
Söndag (pass 4) insim 08:00; tävlingsstart 09:00 
 

Efteranmälan Vi tar inte emot efteranmälningar.  
 

Startavgifter Individuell start     70 kr 
Lagkapp                140 kr 
Klubbarna faktureras i efterhand.  
 

Åldersklasser A: 2010 och yngre (anpassade regler) 
B: 2008 – 2009  
C: 2006 – 2007  
D: 2005 och äldre 
 

Start- och 
resultatlistor 

Startlistan publiceras på Livetiming. Resultat publiceras på 
samma webbsida direkt efter tävlingen avslutats och kommer att 
sättas upp på väggen i simhallen löpande under tävlingen.  
 

Priser Prispengar kommer att delas ut till topp tre bästa kvinnliga och 
manliga simmare enligt följande: 
5 000 SEK – 1:a plats 
3 500 SEK – 2:a plats 
1 500 SEK – 3:e plats  
 
FINA:s poängtabell kommer att användas som underlag för att 
utse simmarna utifrån deras tre bästa grenar. 
 
Medaljer till placering 1-3 i åldersklasser BCD hämtas i 
sekretariaten.  
 
Prispengar betalas ut till respektive klubb.  
 

Åldersklass A Simidrottare som är 12 år eller yngre kommer inte att 
rangordnas i en resultatlista. I stället presenteras de i 
bokstavsordning oavsett resultat eller kön. Ingen prisutdelning 

https://www.livetiming.se/index.php?cid=6580
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kommer att ske för denna åldersklass. Alla deltagare får en 
deltagarmedalj.  

 

Begränsning För att passens längd inte ska överstiga 3,5 timmar var vi 
tvungna att begränsa antalet starter genom att stryka grenar på 
samtliga simmare. Alla anmälda får delta fast på färre grenar. Vi 
beklagar detta med vi måste göra det för att säkerställa en bra 
upplevelse för simmare, ledare och funktionärer. Vi tog bort 
prisutdelningar så att simmare kan delta i flera grenar.  
 
Inga reservlistor finns med undantag av 200 medley.  
 
 

Strykningar Görs via strykningsappen senast en timme innan varje pass. 

Försent inlämnad strykning (DNS) debiteras med 300kr.  

 

Heatlistor Kommer att sättas upp på väggen i simhallen. Inga heatlistor 
kommer delas ut till tränarna eftersom allt kan ses på Livetiming. 
Vi tänker på miljön! 
 

Avsim Sker på anvisade banor i 25:an under tävlingen.  
 

Ledarmöten Fredag kl 14.15 och lördag kl 7.45. Plats: under sekretariatet.  
 

Lagkapp 8x50 
medley 

Tävlingen avslutas på söndagen med en utmanande och rolig 
lagkappsfinal bestående av 8x50 meter mix medley. Man måste 
ha en representant från varje kön per varje simsätt dock endast 
från åldersklasser BCD. Varje klubb anmäler valfritt antal lag (t 
ex Simklubben lag 1, Simklubben lag 2 osv).  

Lagkappsordning: 2x50 ryggsim, 2x50 bröstsim, 2x50 fjärilsim 
och 2x50 frisim.  
(båda ryggsimmarna startar i vattnet) 

 

Gällande SM/JSM Simmare som är kvalade till JSM/SM kan inte tävla i samma 
grenar i HEAD Summer Cup. 
 

Regler FINAs regler tillämpas. För ålderklass A följer vi SSFs riktlinjer.  
 

Hängande start Sker under hela tävlingen.  
 

Extralopp Inga extralopp kommer att erbjudas. 
 

Omklädning Skall ske i särskilt markerade rum på resp. dam- och 
herravdelning. Inga ytterskor tillåts i simhallen! 
 

Parkering Avgiftsbelagd parkering finns vid badet. 

https://www.livetiming.se/index.php?cid=6580
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Kvarglömda saker Alla kvarglömda saker kommer att finnas utanför tävlingsbyrån. 
 
 

Cafeteria Finns vid stora entrén till badet samt caféförsäljning i 25an. 
 
 

Entré Fri entré via angivna ingången på Eriksdalsbadet. 
Ingång sker från parkeringen. 
 
 

Försäljning HEAD & ZOGGS kommer att ha försäljning av badartiklar 
under alla tävlingsdagar. 
 
 

Information I simhallen kan tävlingsbyrån svara på frågor. 
 
 

Upplysningar Stockholmspolisens IF Simförenings tävlingskontaktperson är 
Grega Zore, nås på grega.zore@polisensimning.se. 

 
 
 

mailto:grega.zore@polisensimning.se

