
  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

PM 

          Sum-Sim i samarbete med   

26 – 30 juni 2013 i Landskrona 
Landskrona simsällskap och Svenska Simförbundet hälsar er varmt välkomna till  

Sum-Sim i Landskrona och Citadellbadet den 26-30 juni 2013. 

  

TÄVLINGSPLATS  Citadellbadet, Badhusgatan, 50 m, 8 banor   

 

 

AVANMÄLAN  Ev. strykningar göres till: results@simforbundet.se fram till 

onsdagen den 19/6, därefter direkt till 

Kansli@landskronasimsallskap.nu eller på plats till Sum-Sim-

byrån. 

                                      -Gällande regler för strykning:  

 Avanmälan till onsdagens tävlingar skall ske senast 15.00 den 

26/6. 

 -Därefter ska avanmälan till nästa dags tävlingar ske senast 30 

min efter dagens sista tävlingspass. 

 -Avanmälan till final skall ske senast 30 min efter resp. grens 

slut i försökstävlingen, se § 305 punkt 7. 

                                      -Vid försent inlämnad avanmälan uttas en straffavgift på 300 

kr/individuell start, 400 kr/lagstart och 500 kr för försenad 

finalstrykning. (se § 305 och 305.7 i SSF:s Stadgar och 

tävlingsbestämmelser på SSF:s hemsida. Regler). Vid 

startförbud av tävlingsläkare uttas ingen straffavgift. 

  

 

AVSIMNING  Avbad sker i hoppbassängen 

 

BILJETTER   Se hemsidan Landskrona simsällskaps hemsida 
 

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 samt foto på alla som 

skall ha deltagar- eller ledarkort. Fotona skall döpas med 

namnet på simmaren som är på fotot. Skicka in detta till 

caroline.landskronasimsallskap@gmail.com 
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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 

caroline.landskronasimsallskap@gmail.com 
 

ENTRÉ  Entré för publik sker via ingången uppe vid hoppbassängen. 

 

EXTRALOPP  Arrangeras ej.  

 

FLAGGOR  Klubbflaggorna lämnas in till tävlingsbyrån under onsdagen 

insim.  

Sum-Sim organisationen hänger sedan upp dom.  

 

FUNKTIONÄRER  Tävlingsledaren vill träffa alla funktionärer på Hotell Öresunds  

                                     Konferensrum 25/6 kl. 19,30.   

 

FÖRSÄLJNING  Försäljning av sim artiklar sker på marknadsgatan som 

kommer att finnas inne på badet. 

 

GRENORDNING  Se anslagen grenordningsfil på Landskrona simsällskaps 

hemsida. 

 

HEATLISTOR  Varje klubb hämtar sina listor i klubbfacken enligt principen  

1 heatlista/5 deltagare vid tävlingsbyrån.  

Heatlistor kommer också att anslås på glas väggen vid lilla 

basängen.  

 

INFO INNAN TÄVLING  Landskrona simsällskap, Bo Ekström 0730-65 63 65.        

 

INFO UNDER TÄVLING  Hämtas i klubbfacken vid tävlingsbyrån.  

 

INMARSCHER  Inmarsch sker till samtliga finalheat. Samlas vid gången under 

domartornet. 5 min före final heaten.  

 

INVIGNING  Invigningen äger rum på onsdagen kl. 17.30.  

 

KARTOR  Kommer att anslås löpande på Landskrona simsällskaps 

hemsida under länken Sum-Sim. 

 

KLUBBFACK  Finns vid tävlingsbyrån.  

 

KVARGLÖMDA  Kvarglömda effekter samlas ihop efter varje avslutat pass och 

läggs på badet 

 

LAG-UPPSTÄLLNINGAR Inlämnas på särskild blankett till tävlingssekretariatet senast en 

timme innan första start för respektive pass. Vid för sent 

inkommen lag-uppställning uttages en avgift på 400:-/lag som 

faktureras i efterhand.  

 

LEDARFIKA  Ledare bjuds på kaffe och fika under tävlingens gång.  

 

LEDARMÖTE  Tävlingsledningen genomför ett ledarmöte tisdagen 25/6 kl. 

19.00 på Hotell Öresunds konferensrum. 

En ledare från varje klubb skall närvara.  

Tävlingsledningen kommer att finnas på Cittadelbadet en 

Timme före insim på onsdagen.   
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LIVETIMING  Kommer att användas  
 

LOGI   Se hemsidan  
 

MASSAGEBÄNKAR  Utrymme finns för massagebänkar på badet. 

 

MAT   Se hemsidan  
 

OMKLÄDNING  Sker enlig anvisning från badet i omklädningsrum. Varken 

badet eller Landskrona simsällskap ansvarar för förlorade 

ägodelar.  

 

PARKERING  På p-plats på gång avstånd från badet 

 

PRISUTDELNING  Sker med två grenar ihop med två grenars förskjutning. 

Samling i anslutning till prispallen.  

 

PUBLIKBYRÅ  Publikbyrån finns vid nya entrén som väter mot vallgraven och 

stats parken mot slottet.  

 

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

plats på badet. 

 

SEN STRYKNING  Se avanmälan.  

 

STRYKNING  Se avanmälan.  

 

TÄVLINGSBYRÅ  Tävlingsbyrån ligger i huvudbyggnaden på 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.073-0505920 

eller 0730-656365. Öppettider: Är öppen från insim till 30min 

efter avslutat tävlingspass. 

 

TÄVLINGSLEDARE Jonas Åström 
  

TÄVLINGSLÄKARE/SKÖTERSKA Finns tillgänglig på plats från 1 timma före resp. 

tävlingspass.  

 

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.  
   

   

   

   

   

    

 


