Generella och övergripande regler som gäller för samtliga tävlingar där
Skånes simförbund är arrangör. För ytterligare & mer specifika regler
avseende respektive tävling, se tävlingen var för sig längre fram i detta
dokument. Dessa regler gäller tills vidare.
Inbjudan

Skall publiceras på arrangörens & Skånes simförbunds hemsida
samt mailas ut till distriktets klubbar senast fyra veckor före första
tävlingsdag.

Startlista

Skall publiceras på livetiming senast tio dagar före första
tävlingsdag. (Undantag för vårsimiaden Regionsfinal där startlistan
skall publiceras senast fyra dagar efter försökens slut på
livetiming).

Heatlistor

Skall finnas på livetiming senast 21:00 kvällen före första
tävlingsdag samt senast 1 timme & 30 minuter efter avslutat
tävlingspass. Pappersupplagor skall finnas tillgängliga senast 60
minuter innan tävlingsstart.

Avanmälan

Göres senast 20:00 kvällen före första tävlingsdag samt senast 30
minuter efter avslutat tävlingspass på anvisat sätt enligt inbjudan.
Arrangören har rätt att ta ut en straffavgift på maximalt 100 SEK
för tomma banor/sen strykning.

Lagkappsuppställningar

Skall vara inlämnade senast 60 minuter innan tävlingsstart på
anvisat sätt enligt inbjudan. Ändring av lag får därefter inte ske.

Extralopp

Är upp till arrangören att avgöra. En avgift på 100 SEK per
deltagare och lopp får tas ut. Max 1 heat för damer och 1 heat för
herrar i samband med förmiddagens tävlingar.

Priser

Arrangören beställer priser på av Skånes simförbund anvisat sätt.

Arrangemang

Arrangören ska se till så att tävlingarna blir så positiva som möjligt
för deltagarna. Det ska arrangeras defilering, nationalsång,
presentation inför prisutdelning, inmarsch för simmare och
funktionärer. De sistnämnda lika uniformerade.
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DM/JDM
Kvaltider

Beslutas av Skånes simförbund. Kvaltider gäller framöver. Är en
simmare kvalad i minst en gren får anmälan ske i flera grenar även
om aktuell kvaltid ej har uppnåtts. Denna typ av utfyllnad kommer
att ske till fem heat i varje gren. Finns det fler kvalade simmare i
en gren öppnar detta upp för att fler än fem heat simmas. Samtliga
klubbar inom distriktet kan anmäla ett lag per klubb utan att ha
klarat av kvalgränsen.

Kvalperiod

Kvaltiden skall ha varit uppnådd under föregående år, fram till 14
dagar före första tävlingsdag.

Anmälan

Anmälan skall ske på anvisat sätt som anges i inbjudan senast 14
dagar före första tävlingsdag. Omräkningstider tillämpas för
långbanemästerskap.

Efteranmälan

Kan göras t.o.m. kl. 12:00 tre dagar före första tävlingsdag. En
extra avgift på 100 SEK tas ut. Efteranmälan kan endast ske med
kvalad simmare i aktuell gren efteranmälan avser.

Anmälningsavgift

60 SEK per individuell start samt 80 SEK per lagsimning.
Arrangören inbetalar 20 SEK per start till Skånes simförbund
senast sju dagar efter tävlingarnas slut samt att underlag sänds till
kassören i Skånes simförbund.

Funktionärer

Skånes simförbund tillsätter två tävlingsledare och två starters.
Arrangören säkerställer att det finns tillräckligt med godkända
funktionärer för att genomföra tävlingen. Arrangören kan inte
kräva att tillresta funktionärer ställer upp med funktionärer, dock
är detta inget hinder.

Resultatlistor

Skall anslås i arenan samt fortlöpande via livetiming. Arrangören
ansvarar för att resultaten sänds in i OCTO. Resultatlistor avseende
placeringarna 1–3 sänds till sportredaktionerna i distriktet direkt
efter varje avslutat tävlingspass.

Generella regler

Se generella och övergripande regler för Skånes simförbunds
arrangemang.
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SUM-SIM REGION
Anmälan

Anmälan skall ske på anvisat sätt som anges i inbjudan senast 14
dagar före första tävlingsdag.

Efteranmälan

Kan göras t.o.m. kl. 12:00 tre dagar före första tävlingsdag. En
extra avgift på 100 SEK tas ut. Gäller endast om plats finns efter
seedning är gjord, först till kvarn gäller.

Anmälningsavgift

60 SEK per individuell start samt 80 SEK per lagsimning.
Arrangören inbetalar 20 SEK per start till Skånes simförbund
senast sju dagar efter tävlingarnas slut samt att underlag sänds till
kassören i Skåne simförbund.

Grenar

Grenordningen som SSF tar upp i sin säsongs- och
tävlingsplanering skall användas.

Funktionärer

Skånes simförbund tillsätter två tävlingsledare och två starters.
Arrangören säkerställer att det finns tillräckligt med godkända
funktionärer för att genomföra tävlingen. Arrangören kan inte
kräva att tillresta funktionärer ställer upp med funktionärer, dock
är detta inget hinder.

Resultatlistor

Skall anslås i arenan samt fortlöpande via livetiming. Arrangören
ansvarar för att resultaten sänds in i OCTO. Resultatlistor avseende
placeringarna 1–3 sänds till sportredaktionerna i distriktet direkt
efter varje avslutat tävlingspass.

Generella regler

Se generella och övergripande regler för Skånes simförbunds
arrangemang.
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VÅRSIMIADEN – DISTRIKTSTÄVLINGAR (FÖRSÖKSTÄVLING)
Anmälan

Anmälan skall ske på anvisat sätt som anges i inbjudan senast 14
dagar före första tävlingsdag. Alla simmare har rätt att deltaga utan
begränsning. Skånes simförbund ansvarar för fördelningen av
klubbar på tävlingsorterna, se information på skanesim.se

Efteranmälan

Kan göras t.o.m. kl. 12:00 tre dagar före första tävlingsdag. En
extra avgift på 100 SEK tas ut.

Anmälningsavgift

60 SEK per individuell start samt 80 SEK per lagsimning.
Arrangören inbetalar 15 SEK per start till arrangören av
regionsfinalen samt 5 SEK till Skånes simförbund senast sju dagar
efter tävlingarnas slut. Underlag sänds till kassören i Skånes
simförbund samt till arrangören av regionsfinalen.

Grenar

Grenordningen som SSF tar upp i sin säsongs- och
tävlingsplanering skall användas.

Funktionärer

Skånes simförbund tillsätter två tävlingsledare och två starters.
Arrangören säkerställer att det finns tillräckligt med godkända
funktionärer för att genomföra tävlingen. Arrangören kan inte
kräva att tillresta funktionärer ställer upp med funktionärer, dock
är detta inget hinder.

Resultatlistor

Skall anslås i arenan samt fortlöpande via livetiming. Arrangören
ansvarar för att resultaten sänds in i OCTO. Resultatfilen sänds
omgående efter varje avslutat tävlingspass till arrangören av
regionsfinalen.

Generella regler

Se övergripande och generella regler för Skånes simförbunds
arrangemang.
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VÅRSIMIADEN REGIONSFINAL (FINALTÄVLING)
Resultatrapportering

Arrangörerna för distriktstävlingarna ansvarar för
resultatrapportering/anmälan under tiden som försökstävlingarna
genomförs. Fortlöpande information skall delges till arrangören av
finaltävlingen om vilka simmare som preliminärt har kvalat vidare
till regionsfinalen.

Deltagare

De 24 bästa simmarna & de 16 bästa lagsimningarna från
försökstävlingarna är kvalificerade till regionsfinalen. Tre reserver
i varje gren ska utses. Dock kan finalen endast omfatta de två äldsta
åldersklasserna.

Startlista

Skall publiceras på livetiming senast fyra dagar efter försökens
slut på livetiming.

Anmälningsavgift

15 SEK per start betalas in av de olika arrangörerna för
distriktstävlingarna till arrangören av regionsfinalen.

Grenar

Grenordningen som SSF tar upp i sin säsongs- och
tävlingsplanering skall användas.

Funktionärer

Skånes simförbund tillsätter två tävlingsledare och två starters.
Arrangören säkerställer att det finns tillräckligt med godkända
funktionärer för att genomföra tävlingen. Arrangören kan inte
kräva att tillresta funktionärer ställer upp med funktionärer, dock
är detta inget hinder.

Resultatlistor

Skall anslås i arenan samt fortlöpande via livetiming. Arrangören
ansvarar för att resultaten sänds in i OCTO.

Generella regler

Se generella och övergripande regler för Skånes simförbunds
arrangemang.
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HÖSTSIMIADEN
Anmälan

Anmälan skall ske på anvisat sätt som anges i inbjudan senast 14
dagar före första tävlingsdag. Alla simmare har rätt att deltaga utan
begränsning. Skånes simförbund ansvarar för fördelningen av
klubbar på tävlingsorterna, se information på skanesim.se

Efteranmälan

Kan göras t.o.m. kl. 12:00 tre dagar före första tävlingsdag. En
extra avgift på 100 SEK tas ut.

Anmälningsavgift

60 SEK per individuell start & 80 SEK per lagsimning.
Arrangören inbetalar 20 SEK per start till Skånes simförbund
senast sju dagar efter tävlingarnas slut samt att underlag sänds till
kassören i Skånes simförbund. För simmare som är anmäld, men
kommit med till SUM-SIM Riksfinal så återbetalas startavgiften.

Grenar

Grenordningen som SSF tar upp i sin säsongs- och
tävlingsplanering skall användas.

Funktionärer

Skånes simförbund tillsätter två tävlingsledare och två starters.
Arrangören säkerställer att det finns tillräckligt med godkända
funktionärer för att genomföra tävlingen. Arrangören kan inte
kräva att tillresta funktionärer ställer upp med funktionärer, dock
är detta inget hinder.

Resultatlistor

Skall anslås i arenan samt fortlöpande via livetiming. Arrangören
ansvarar för att resultaten sänds in i OCTO.

Generella regler

Se generella och övergripande regler för Skånes simförbunds
arrangemang.
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UNGDOMS GRAND PRIX (UGP)
Anmälan

Anmälan skall ske på anvisat sätt som anges i inbjudan senast 14
dagar före första tävlingsdag. Alla simmare har rätt att deltaga utan
begränsning. Skånes simförbund ansvarar för fördelningen av
klubbar på tävlingsorterna, se information på skanesim.se

Efteranmälan

Kan göras t.o.m. kl. 12:00 tre dagar före första tävlingsdag. En
extra avgift på 100 SEK tas ut.

Anmälningsavgift

60 SEK per individuell start. Arrangören inbetalar 20 SEK per
start till Skånes simförbund senast sju dagar efter tävlingarnas slut
samt att underlag sänds till kassören i Skånes simförbund.

Grenar

Grenordningen som SSF tar upp i sin säsongs- och
tävlingsplanering skall användas för respektive deltävling.

Funktionärer

Skånes simförbund tillsätter en tävlingsledare & en starter.
Arrangören skall tillsätta en bitr. tävlingsledare samt en starter.
Arrangören skall även säkerställa att det finns tillräckligt med
godkända funktionärer för att genomföra tävlingen. Arrangören
kan inte kräva att tillresta funktionärer ställer upp med
funktionärer, dock är detta inget hinder.

Resultatlistor

Skall anslås i arenan samt fortlöpande via livetiming. Arrangören
ansvarar för att resultaten sänds in i OCTO.

Generella regler

Se generella och övergripande regler för Skånes simförbunds
arrangemang.
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ÖVRIGA SANKTIONERADE TÄVLINGAR AV SKÅNES
SIMFÖRBUND
Sanktionsavgift

Utgår med 1500 SEK på faktura av Skånes simförbund. Är det
endast en eller två föreningar så utgår en sanktionsavgift på 500
SEK.

Ansökan

Göres i OCTO. När tävlingen är sanktionerad kan inbjudan sändas
ut till distriktets klubbar.

Inbjudan

Skall publiceras senast fyra veckor före första tävlingsdag på
livetiming samt arrangörens hemsida. Startlistan skall mailas ut till
deltagande klubbar.

Anmälan

Anmälan skall ske på anvisat sätt som anges i inbjudan, två veckor
+ en dag före första tävlingsdag.

Efteranmälan

Beslutas av arrangören.

Startlista

Senast tio dagar före första tävlingsdag ska denna mailas ut till
deltagande föreningar samt publiceras på arrangörens hemsida.
Livetiming bör användas i största utsträckning. Arrangören bör
tidsberäkna de olika tävlingspassens längd och delge detta till
deltagande klubbar. Anmäld förening har rätt att återta hela sin
anmälan om tidsberäkningen överstiger 3,5 timmar och därmed
återfå hela startavgiften. Detta gäller endast om föreningen återtar
samtliga anmälningar.

Anmälningsavgift

50 SEK per start rekommenderas.

Funktionärer

Arrangören säkerställer att det finns tillräckligt med godkända
funktionärer för att genomföra tävlingen. Arrangören kan inte
kräva att tillresta funktionärer ställer upp med funktionärer, dock är
detta inget hinder.

Priser

Står arrangören för.

Resultatlistor

Skall anslås i arenan samt på arrangörens hemsida.
Resultatrapportering bör användas via livetiming i största möjliga
mån. Arrangören ansvarar för att resultaten sänds in i OCTO.
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