Skåne Sims Distanscupen våren 2019
Tävlingsdatum
● Varje deltävling av Distanscupen simmas under 2 veckor, se nedanstående datum.
Detta gäller inte finalen, som går vid ett tillfälle.
Följande tävlingsdatum gäller vt-19:
1. 21/1-3/2 simmas 1500 frisim damer och 800 frisim herrar
2. 25/2-10/3 simmas 1500 frisim herrar och 800 frisim damer
3. 22/4-5/5 simmas 400 medley damer och herrar
4. 400 frisim damer och herrar simmas i samband med DM/JDM i juni
Klassindelningen
A. Open. Alla klasserna med en herr- och en damklass
B. Födda 2002
C. Födda 2003
D. Födda 2004
E. Födda 2005
F. Födda 2006 (yngre får deltaga, men dock ej i final)
Poängberäkning, finalister samt prispengar
● Segraren i varje klass erhåller 25 poäng, tvåan 21, trean 18, fyran 17 osv.
● De 8 bästa poängmässigt i varje klass blir finalister. Det är inget krav att man ska simma alla
tre distanserna innan, dock får man noll poäng om man inte startar i en gren.
● Finalen simmas i juni i samband med DM/JDM. De som är kvalade till DM/JDM och är
finalister i Distanscupen och skall simma 400 frisim tillgodoräknar sig resultaten från
DM/JDM. Övriga finalister simmar sina lopp efter förmiddagspassens slut.
● Prispengarna fördelas lika (500, 300, 200 kronor) i de olika klasserna, med undantag för
Open-klassen där pengarna är dubblerade (1000, 600, 400 kr).
Regelverk för arrangemang och deltagande
● Anmälningsavgiften för deltagande i Distanscupen är:
● Upp till 5 st deltagare 500 kr per förening.
● 6–10 st deltagare 1000 kr per förening
● Fler än 10 st deltagare 1500 kr per förening
● Denna avgift innefattar startavgifter samt sanktionsavgift för arrangerandet av ev.
deltävlingar i Distanscupen.
● Avgiften skall inbetalas innan första omgången till Skånesim, BG 405–8475.
● Simningarna måste göras på en sanktionerad tävling.
● Arrangerande klubbar rekommenderas att meddela att de ska hålla en deltävling till andra
föreningar, dels för att ge dessa föreningar chans att medverka.
● Det är tillåtet att starta mer än en gång per distans, men bara ett resultat skall sändas in.
● Det är varje enskild förening som ansvarar för att deras förenings resultat skickas in.
● Resultatfil (lenex-fil) + resultat i HTML format mailas till Skåne Sim kansliet@skanesim.se,
senast tisdagen veckan efter tävlingen, med föreningens resultat. Om flera klubbar samkört
en tävling, så mailar den arrangerande klubben resultatfilen.
● Varje arrangör sköter själv resultatservicen till SSF.
● En komplett resultatlista utkommer på Skånesims hemsida senast fredagen efter sista
tävlingsdagen.
Frågor skickas på e-mail till simkommitten@skanesim.se.

