
 

 

 

 

  
PM 

Sum-Sim Riksfinaler 

i samarbete med  
den 8 – 9 december 2012 

 

Västsvenska Simförbundet och Svenska Simförbundet hälsar er varmt välkomna till 

Sum-Sim Riksfinaler i Göteborg och Valhallabadet den 8-9 december 2012. 

 

TÄVLINGSPLATS Valhallabadet, Valhallagatan 3, 412 51 GÖTEBORG, 25 m, 8 banor 
 

HEMSIDA www.sumsim.se 
 

TÄVLINGSTIDER  Dag Start Insim 

  Fredag 7 december ----- Kl. 16.00-20.00 

 Pass 1 Lördag 8 december Kl. 09.00 Kl. 07.30-08.40 

 Pass 2 Lördag 8 december Kl. 16.00 Kl. 14.30-15.45 

 Pass 3 Söndag 9 december Kl. 09.00 Kl. 07.30-08.45 

 Pass 4 Söndag 9 december Kl. 16.00 Kl. 14.30-15.45 
 

AVANMÄLAN Avanmälan görs till SSF results@simforbundet.se fram till torsdagen 

den 6 december kl. 12.00 därefter till kansli@vssf.nu fram till 

fredagen den 7 december kl. 12.00. Sen görs avanmälan enligt 

nedan. 
 

Avanmälan till lördagens pass 1 skall göras senast fredagen 7/12 kl. 

20.00 till tävlingsbyrån på badet. (t. v. innanför Valhallabadets entré 

från klockan 14.00 på fredagen). Avanmälan till övriga tävlingspass 

skall ske till tävlingssekretariatet senast 30 min efter föregående 

tävlingspass slut. 
 

Vid för sent inlämnad avanmälan (gäller ej vid läkarintyg) uttages en 

straffavgift på 300:-/individuell start och 400:-/lagstart (se §305 i 

SSF:s stadgar och tävlingsbestämmelser). Avgiften faktureras efter 

tävlingens slut. 
 

AVSIMNING Avbad sker i 50 m bassängen på anvisade banor. 
 

BILJETTER Se hemsidan www.sumsim.se   
 

CAFETERIA Finns i badet. 
 

DELTAGARKORT Deltagarkort för aktiva och ledare delas ut i tävlingsbyrån vid 

& LEDARKORT ankomst. Korten skall bäras väl synligt under hela tävlingen. 
   

 Varje förening skall till arrangören meddela vilka simmare som enbart 

simmar lag. Vi behöver namnen senast 30 november. Skicka in 

namnen till kansli@vssf.nu  
  

Varje förening erhåller deltagar - & ledarkort enligt principen 1 

ledarkort/5 deltagare. Extra ledarkort kan köpas i tävlingsbyrån för 

300 kr eller beställas via e-post kansli@vssf.nu 
 

ENTRÉ Entré för publik sker via ABC-gången ovanför läktaren. Entré för 

 aktiva, ledare och funktionärer sker via omklädningsrummen i 50 m.  
 

EXTRALOPP Arrangeras ej. 
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FLAGGOR Klubbflaggorna lämnas in till tävlingsbyrån under fredagens insim. 

 Sum-Sim organisationen hänger sedan upp dom. 
 

FUNKTIONÄRER Innan tävling  Anmälan, se funktionärer www.sumsim.se 

 Före tävling  Samling/Upprop samt ombyte enligt nedan, 

Pass 1: Kl. 08.00 i Romerska badet. 

  Pass 2: Kl. 15.00 i 50ans omklädningsrum. 

  Pass 3: Kl. 08.00 i Romerska badet. 

  Pass 4: Kl. 15.00 i Romerska badet. 

 TL genomgång  Samling kl. 08.15 resp. 15.15 i funktionärs- 

   rummet (mellan 25an & 50an). 
 

FÖRSÄLJNING Försäljning av simartiklar sker i Valhallabadets entré samt ovanför 

 trappan till ABC-gången (vid/på läktaren i 50 m bassängen).  
 

GRENORDNING Se anslagen grenordningsfil på www.sumsim.se under fliken PM. 
 

HEATLISTOR Varje klubb hämtar sina listor i klubbfacken enligt principen 

 1 heatlista/5 deltagare vid tävlingsbyrån. 

 Heatlistor kommer också att anslås i simhallen och i ABC-gången. 
 

INFO INNAN TÄVLING Västsvenska Simförbundet Valhallagatan 3 41251 GÖTEBORG,  

 Tel: 031-205637, e-post:  kansli@vssf.nu   

 Hemsidor: www.vssf.nu & www.sumsim.se  
 

INFO UNDER TÄVLING Hämtas i klubbfacken vid tävlingsbyrån. 
 

INMARSCHER Inmarsch sker till samtliga individuella grenar med alla heaten på en 

 gång. Deltagarna samlas vid lilla babybassängen för inmarsch när 

 första heatet i grenen före startar. Deltagarna i första grenen på 

 respektive tävlingspass samlas 5 minuter före startid.  
 

INVIGNING Invigningen äger rum på lördagen kl. 08.45. Vi ber alla deltagande 

 klubbar att utse en representant iförd klubboverall som samlas för 

 defilering lördag kl. 08.30 i 50:an.  
 

KARTOR  Kommer att anslås löpande på www.sumsim.se under fliken PM. 
 

KLUBBFACK Finns vid tävlingsbyrån. 
 

KVARGLÖMDA Kvarglömda effekter samlas ihop efter varje avslutat pass och läggs i 

EFFEKTER  trappan till solaltanen, bakom hopptornet. 
 

LAG- Inlämnas på särskild blankett till tävlingssekretariatet senast en 

UPPSTÄLLNINGAR  timme innan första start för respektive pass. Kan också e-postas till 

VSSF före kl. 14.00 fredag 7/12. Vid för sent inkommen lag-

uppställning uttages en avgift på 400:-/lag som faktureras i 

efterhand.  
 

LEDARFIKA Ledare bjuds på kaffe i funktionärsrummet (mellan 25 och 50 m 

 bassängerna) under tävlingens gång. 
 

LEDARMÖTE Tävlingsledningen genomför ett ledarmöte lördagen 8/12 kl. 07.30 

 i Valhallabadets konferensrum (till vänster vid entrén). 

 En ledare från varje klubb skall närvara. Kaffe serveras.  
 

LIVETIMING http://www.livetiming.se/index.php?cid=1198 
 

LOGI Se hemsidan www.sumsim.se 
 

MASSAGEBÄNKAR Utrymme finns för massagebänkar på långsidan (vid fönstren) av  

 50m bassängen. 
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MAT Se hemsidan www.sumsim.se 
 

OMKLÄDNING Sker enlig anvisning från badet i omklädningsrummen vid 50 m 

bassängen. Medtag en 10-krona till skåpet. Varken badet eller 

Västsvenska Simförbundet ansvarar för förlorade ägodelar. 
 

PARKERING På p-plats utanför badet och i de p-hus som finns inom gångavstånd. 
 

PRISUTDELNING Sker med två grenar ihop med två grenars förskjutning. Samling vid 

bänken i anslutning till prispallen. Se grenordningsfil på 

www.sumsim.se under fliken PM. 
 

PUBLIKBYRÅ Publikbyrån ligger till vänster inne i Valhallabadets entré, vid trapp- 

 uppgången till ABC-läktaren. Där hämtas förbeställda biljetter. 

 Vi kommer även sälja biljetter i mån av plats för ”drop in” åskådare.

 Öppettider: Fredag 17.00 – 20.00 

   Lördag 08.00 – 10.00 

 Övrig tid hänvisas till Tävlingsbyrån. 
 

REGIONSRESULTAT Finns på www.livetiming.se och på Sum-Sim Riksfinalens hemsida, 

 www.sumsim.se/page/Regionsfinaler.aspx  
 

RESULTATLISTA Finns på www.livetiming.se samt alla resultat anslås på anvisad plats  

 i simhallen och i ABC-läktargången. De klubbar som anmäler intresse 

 till  tävlingsbyrån får en resultatlista för varje pass i sitt klubbfack. 
 

SEN STRYKNING Se avanmälan. 
 

STRYKNING Se avanmälan. 
 

TÄVLINGSBYRÅ Tävlingsbyrån ligger till vänster i entrén till badet. Tävlingsbyrån 

handhar incheckning och utdelning av ”klubbkuvert”. Till tävlings-

byrån vänder ni er med frågor om mat och boende, det går bra att 

ringa under tävlingsdagarna på tel. 031-205637.  

Öppettider: Fredag  15.00 – 20.30 

                  Lördag  07.00 - till 30 min efter em passets slut 

                 Söndag  07.00 - till 30 min efter tävlingens slut 
 

TÄVLINGSLEDARE Sune Lind mob. 0705835360 sune.anki@gmail.com 
 

TÄVLINGSLÄKARE Finns tillgänglig på plats från 1 timma före resp. tävlingspass. 
 

VOLONTÄRER Se hemsidan www.sumsim.se  
 

WIFI Telia Homerun finns att köpa i Valhallabadets reception. 
 

ÖVRIGT Under tävlingen skall pooldeck vara fritt från andra än de som skall 

 simma i de kommande två/tre heaten. Deltagare och ledare hänvisas 

 till markerad plats på läktaren eller till 50 m bassängen.  
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