Seriesimregler inom Skånes simförbund (Reviderat 2017-09-05)
1. REGLER
Tävlingen genomföres enligt Svenska Simförbundets regler.
2. FASTSTÄLLDA TÄVLINGSDAGAR
Seriematcherna skall i samtliga serier avgöras på fastställda dagar.
3. ANMÄLAN TILL SERIESYSTEMET
Efter avslutad säsong erhåller samtliga föreningar i distriktet information om
kommande säsong. Anmälningsavgift för seriesystemet beslutas av Skånesims
styrelse. Den är för närvarande 1000 kr per säsong.
4. INBJUDAN TILL TÄVLING
Inbjudan ska vara lagen tillhanda senast 14 dagar före tävlingsdagen.
Anmälningsavgift utgår ej.
5. ANMÄLAN TILL TÄVLING
Anmälan göres på samma vis som till övriga inbjudningstävlingar med datafil eller i
OCTO. Simmarnas bästa tider behöver ej anges.
6. POÄNGBERÄKNING
Räknat från 1: a placering i:
6-lagsserie: 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1
4-lagsserie: 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
I lagkapper räknas dubbla poäng. Vid delad placering delas även poängen för de
aktuella placeringarna. Om något lag hoppar av serien alt. lämnar W.O i någon
serieomgång fortsätter man att räkna poäng efter så många lag som deltog när
serien började.
7. DISTANSER OCH ÅLDERSKLASSER
7:1
Flickor respektive pojkar:
14 – 15 år: 100m frisim, 100m bröstsim, 100m ryggsim, 50m fjärilsim
12 – 13 år: 100m frisim, 100m bröstsim, 100m ryggsim, 50m fjärilsim
11 år och yngre: 50m frisim, 50m bröstsim, 50m ryggsim, 25m fjärilsim
(25m fjärilsim får simmas på tvären i 50m bassäng)
Lagkapp 4x50m medley: en simmare från vardera åldersklasserna 15, 14, 13 och 12
år. Äldre simmare får ersättas av yngre.
Lagkapp 5x50m frisim: en simmare från vardera åldersklasserna 15, 14, 13, 12 och
11 år. Äldre simmare får ersättas av yngre.
Simmare som gått upp en eller två åldersklasser individuellt får simma i sin egen
ålder i lagkapp.

7:2
Grenordning:
Gren 1–2 4x50m medley
Paus 5 minuter
Gren 3–4 50m frisim
Gren 5–6 100m frisim
Gren 7–8 100m frisim
Gren 9–10 50m bröstsim
Gren 11–12 100m bröstsim
Gren 13–14 100m bröstsim
Paus 15 minuter
Gren 15–16 50m ryggsim
Gren 17–18 100m ryggsim
Gren 19–20 100m ryggsim
Gren 21–22 25m fjärilsim
Gren 23–24 50m fjärilsim
Gren 25–26 50m fjärilsim
Paus 5 minuter
Gren 27–28 5x50m frisim

flickor/pojkar
11 år & yngre flickor/pojkar
12–13 år flickor/pojkar
14–15 år flickor/pojkar
11 år & yngre flickor/pojkar
12–13 år flickor/pojkar
14–15 år flickor/pojkar
11 år & yngre flickor/pojkar
12–13 år flickor/pojkar
14–15 år flickor/pojkar
11 år & yngre flickor/pojkar
12–13 år flickor/pojkar
14–15 år flickor/pojkar
flickor/pojkar

7:3
Starter:
Varje simmare får göra maximalt 2st individuella starter och 2st lagkappsstarter
under varje omgång. Simmare får bara starta i en åldersklass vid samma omgång.
Under samma omgång får klubb, som deltager med mer än ett lag, ej använda
samma simmare i mer än ett lag. Detta gäller även vid kvalsimning, som här räknas
in i omgången före kvalsimningen.
Notera! Laguppställning för gren 1 och 2 lämnas in samtidigt som strykningar ska
lämnas in. Laguppställning för gren 27 och 28 lämnas in senast i pausen efter gren
14.
8. POÄNGRAPPORTERING
Rapportering om poängställning i matchen ska ske efter gren 2, 8, 14, 20, 26 och 28.
9. KVALTÄVLINGAR
Femte och sjätteplacerade lagen i division 1 möter första och andraplacerade lagen
från division 2. Femte och sjätteplacerade lagen i division 2 möter segrarna i
respektive division 3-serie. I kval till nya division 3 med 6 lag möts tredje och fjärde
lag i resp. division 3-serie samt första och andraplacerade lag i division 4. Ettan och
tvåan i detta kval simmar i division 3 följande säsong.
Övriga lag simmar i division 4. Arrangörer utses av Skånes Simförbund. Kvalet är
den 1 maj.
Poängberäkning enligt punkt 5. Vid lika totalpoäng mellan klubbar i kvalmatchen
räknas antalet 1: a placeringar, därefter 2: a placeringar osv. Förening får inte delta i
samma division med mer än ett lag bortsett från i division 5. Skulle det inträffa att
förening blir kvalificerad för kval till högre division där föreningen har ett annat lag,
skall föreningen avstå från kvalet till förmån till den förening som står närmast i tur att
kvala.

Om förening skall kvala dels för nedflyttning och dels för uppflyttning i samma
kvalmatch, skall föreningen avstå med laget som kvalar för uppflyttning till högre
division och då till förmån för det lag som står närmast i tur. Om förening med två lag
eller fler vid kval flyttas ned i lägre division där det redan finns ett annat lag från
samma förening, skall sistnämnda lag flyttas ned till en lägre division.
Förening som innefattas av kvalet, skall till arrangörsföreningen senast dagen efter
omgång 4 är avslutad, meddela om man skall vara med eller ej. Avstår man, så
betraktas förening som sista lag i kvalserien.
10. TÄVLINGSLEDARE
Tävlingsledare skall vara distriktsfunktionär och från annan förening än de
deltagande. Vid kvaltävling utses tävlingsledaren av Skånesim.
11. BANOR
I alla divisioner gäller rullande ”fasta” banor – det lag som en omgång simmar på
bana 1 skall nästa omgång simma på bana 2 osv. Banordningen inför ny serie lottas
av serieledaren. Vid kvaltävling skall vinnare i lägre division simma på innerbanorna,
som är fasta under hela kvaltävlingen. Banordning vid kval lottas av arrangören.
12. SERIELEDARE
Serieledare för samtliga serier utses av Skånes Simförbund. För aktuell info, se
Skånesims hemsida. (www.skanesim.se)
13. RESULTATRAPPORTERING
Definitivt resultatprotokoll skall av respektive arrangör insändas till Skånesim,
kansliet@skanesim.se, omedelbart efter tävlingen så att de har samtliga protokoll
senast måndagen efter resp tävlingsomgång och kan publicera resultaten på
Skånesims hemsida. Arrangören skickar samtidigt Lenex-fil skickas till Sv.
Simförbundet.
14. FORCE MAJEURE
Om tävling ej kan genomföras på grund av, så kallad force majeure (till exempel vid
extrema väderförhållanden, strejk eller arbetsnedläggelse av tredje part, strömavbrott
och liknande) beslutar Skånesim om nya tävlingsdatum. Arrangören kontaktar
serieledaren innan/i samband med att tävling ställs in.
15. ÄNDRINGAR, TILLÄGG OCH DISPENS
Avvikelser till ovanstående regler behandlas och beslutas av Skånes Simförbunds
styrelse.

