PM
Sum-Sim i samarbete med
24 – 28 juni 2015 i Trollhättan

Trollhättans simsällskap och Svenska Simförbundet hälsar er varmt
välkomna till Sum-Sim i Trollhättan och Arena Älvhögsborg.

Tävlingsplats

Arena Älvhögsborg (50m) 8 banor,
Storgatan 1, 461 38 Trollhättan.

Avanmälan

Ev. strykningar görs till: results@simforbundet.se fram till
onsdagen den 17/6, därefter direkt till
sumsim2015thn@gmail.com eller på plats till Sum-Simbyrån.
Gällande regler för strykning:
Avanmälan till onsdagens tävlingar skall ske senast 15.00
den 24/6. Därefter ska avanmälan till nästa dags tävlingar
ske senast 30 min efter dagens sista tävlingspass.
Avanmälan till final skall ske senast 30 min efter respektive
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

Förköp via webshop på Sum-Sim hemsidan,
www.sumsim2015thn.se. Senaste datum för beställning av
seriebiljetter är söndagen den 14 juni. Eventuella
överblivna biljetter säljs vid entrén i samband med
tävlingen.

Cafeteria

Kaffe, hembakt mm kommer att säljas vid badet.

Deltagar &
ledarkort

Deltagarkort för aktiva och ledare är personliga och delas
ut i tävlingsbyrån vid ankomst. Deltagarkort ska bäras
synligt under hela tävlingen. Meddela namn på alla
simmare (även lagkappssimmare) och ledare senast den
18/6 till sumsim2015thn@gmail.com.
Varje ackreditering kostar 100 kr. Dock högst en
ledarackreditering per påbörjat fyrtal simmare.
Ledarackrediteringar utöver detta kostar 350 kr. Inbetalas
till Trollhättans Simsällskap, plusgiro 279739-7.

Entré

Entré för publik sker genom norra porten direkt in på
utebadet. Här hämtas även förköpta biljetter. Betalning kan
ske kontant, med kort alt swish.
Deltagare kan använda huvudentrén från Storgatan.

Extralopp

Extralopp kommer att genomföras under Sum-Sim efter
resp. försökspass. Max 4 heat och max 200m. Anmälan
sker 1 timme innan försökspassets start till Sum-Sim-byrån
– kostnad 300 kr/start faktureras i efterhand.

Flaggor

Klubbflaggorna får sättas på anvisad plats. Plats tilldelas av
tävlingsbyrån.

Grenordning

Se grenordning i inbjudan och på www.sumsim2015thn.se

Heatlistor

Varje klubb hämtar sina listor i tävlingsbyrån enligt
principen en heatlista/5 deltagare. Heatlistor kommer även
att anslås inne på väggen i entréhallen.

Info innan
tävlingen

Helena Larsson, telefon 073-334 51 32, Mats Sjöqvist
telefon 073-0396771 eller sumsim2015thn@gmail.com

Info under
tävlingen

Hämtas i tävlingsbyrån.

Inmarscher

Inmarsch sker till samtliga finalheat. Samling vid callroom i
entréhallen fem minuter före finalheatet.

Insim

Se hemsida www.sumsim2015thn.se

Invigning

Invigning äger rum onsdagen den 24/6 kl 17.30

Kartor

Finns på www.sumsim2015thn.se

Klubbfack

Finns vid tävlingsbyrån.

Klubbtält

Platser finns för att sätta upp klubbtält, dessa tilldelas av
tävlingsbyrån. Ni bokar er plats på www.sumsim2015thn.se

Kontaktperson

För att vi skall kunna nå ansvariga från respektive förening
på ett enkelt sätt, ber vi er redan nu fylla i formuläret på
www.sumsim2015thn.se under menyn ANMÄLAN
KONTAKTPERSON

Kvarglömt

Kommer att placeras på anvisad plats i entréhallen.

Laguppställning

Inlämnas på särskild blankett till tävlingssekretariat senast
en timme innan första start för respektive pass. Vid för
sent inkommen laguppställning uttages en avgift på 400
kr/lag som faktureras i efterhand.

Ledarfika

Finns på anvisad plats.

Ledarmöte

Tävlingsledningen genomför ett ledarmöte onsdag den 24/6
kl 16.00 i Älvhögsborgs konferensrum. En ledare från varje
klubb skall närvara. Tävlingsledningen kommer att finnas
tillgänglig på Älvhögsborg en timma före insim på onsdag.

Live timing

Tävlingen kan följas via IC Control LiveTiming där också
startlistor, resultat och övriga handlingar publiceras.

Logi

Se hemsidan www.sumsim2015thn.se

Massagebänkar

Utrymme finns för massagebänkar på anvisad plats i
entréhallen.

Mat

God mat finns att beställa i vår Webshop på hemsidan
www.sumsim2015thn.se. Maten serveras i Folkets hus
Kulturhuset, Kungsgatan 25, ca 450 m från badet.

Omklädning

Sker enligt anvisningar, ingång från entréhallen. Varken
badet eller Trollhättans simsällskap tar ansvar för förlorade
ägodelar. Lämna inga värdesaker utan tillsyn.

Parkering

P-platser finns i anslutning till badet och på Folkets park.
Se karta på hemsidan www.sumsim2015thn.se

Prisutdelning

Sker med två grenar ihop med två grenars förskjutning.
Samling för inmarsch vid callroom.

Resultat

Finns på www.livetiming.se och anslås på anvisad plats i
entréhallen.

Tävlingsbyrån

Tävlingsbyrån ligger i entréhallen i anslutning till badet.
Tävlingsbyrån har hand om incheckning och utdelning av
”klubbkuvert”. Till tävlingsbyrån kan ni vända er med
frågor om mat och annat rörande tävlingen och Trollhättan.
Det går bra att ringa under tävlingsdagarna telefon 0722718416 . Öppettider den 23/6 mellan kl 16-19. Den 24/6 kl
11-13 och under tävlingen från insim till 30 minuter efter
avslutat tävlingspass.

Tävlingsledning

Tävlingsledare: Håkan Westrin
BTL: Tomas Agdahl
Starter: Bertil Ek & Jan Karlsson

Tävlingsläkare/
sköterska

Finns tillgänglig på plats från en timma före respektive
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 markerade platser på läktaren.

Välkommen till Sum-Sim 2015!

