2021-06-24

PM
SM/Para-SM/JSM i simning
30 juni – 4 juli 2021 i Halmstad

Tävlingsplats:

Simstadion Brottet (50m), Scheelevägen, Halmstad

Entré

Vid badets entré.

Avanmälan:

Strykningar görs i tränarappen. Gällande regler för strykning:
• Avanmälan till pass 1 görs senast 20.00 tisdagen den 29/6.
• Därefter ska avanmälan till efterföljande pass görs senast 30 min
efter föregående pass slut.
Vid för sent inlämnad avanmälan uttas en avgift på 300 kr/individuell
start, 400 kr/lagstart. (se § 305 och 305.7 i SSF:s Stadgar och
tävlingsbestämmelser på SSF:s hemsida. Regler).

Invigning:
Tävlingstider:

Onsdagen den 30 juni kl. 09.45 samt 16.45
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Förmiddag
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Eftermiddag
17.00
17.00
17.00
17.00
16.00

Insimning:

Insim i tävlingsbassäng
Tisdag
12:00 – 20:00
Onsdag
07:45 – 09:45
Torsdag
07:45 – 09:45
Fredag
07:45 – 09:45
Lördag
07:45 – 09:45
Söndag
07:45 – 09:45

Insimning:

FM

07.45-08.25 De som inte tävlar aktuellt pass
08.25-09.05 De som simmar i gren 1 och 2 aktuellt pass
09.05-09.45 De som simmar i gren 3 och 4 aktuellt pass

EM

14.45-15.25 De som inte tävlar aktuellt pass
15.25-16.05 De som simmar i gren 1 och 2 aktuellt pass
16.05-16.45 De som simmar i gren 3 och 4 aktuellt pass
(Söndag 4/7 en timma tidigare)

Slottider kommer att delas ut.
14.45 – 16:45
14.45 – 16:45
14.45 – 16:45
15:00 – 16:45
13:45 – 15:45

OBS Det finns ingen möjlighet att simma in mellan tävlingspassen.

Avsimning:

Sker i bassäng med 4 banor 25m. Max 30 personer kan samtidigt simma
av på grund av nuvarande restriktioner, kösystem kommer att tillämpas.
Max 10 min avsimning per person för att ge alla möjlighet till avsimning.
I övrigt rekommenderas landnedvarvning. Extra avsimning kan göras i
tävlingsbassängen efter avslutat tävlingspass.
Avsimning i tävlingsbassängen på förmiddagen under 30 minuter efter
avslutade extralopp. Gäller ej torsdag då torsdagspasset kan hålla på till
kl. 13, samt lördag då blir det in- och avsimning i avsimningsbassängen
på grund av annan aktivitet i tävlingsbassängen. På eftermiddagen
under 30 minuter efter avslutade extralopp.

Startlistan:

Preliminär startlista läggs ut på LiveTiming omgående efter
anmälningstidens utgång.

Heatlistor:

Anslås på badet samt ligger på www.livetiming.se .

Callroom:

Till samtliga heat samlas man i callroom, inmarsch sker sedan för
respektive grens sista heat. Till lagkapperna samlas lagen i god tid i
callroom för lagkontroll. Ingen kontroll av lagkapperna kommer att ske
på pooldeck.

Mattider hotellen: Med anledning av restriktioner delas samtliga måltider upp i slottider på
samtliga hotellen. De som tävlar på förmiddagen äter frukost först,
lunch sist samt middag först dagligen, och tvärtom. Se nedan:
Onsdag/Fredag/Söndag
Frukost
Lunch
Middag

Damer
06:30-07:45
13:00-14:00
18:00-19:00

Herrar
08:00-09:00
12:00-13:00
19:00-20:00

Torsdag/Lördag
Frukost
Lunch
Middag

Herrar
06:30-07:45
13:00-14:00
18:00-19:00

Damer
08:00-09:00
12:00-13:00
19:00-20:00

Tiderna för måltiderna ovan är uppdelade könsvis (gäller aktiva, ej
ledare av praktiska orsaker). På de hotell med större bokningar kommer
det på varje könsvis slot att vara två slottar per måltid för att begränsa
antalet som äter samtidigt och släpps in efter 20 minuter. På samtliga
hotell är särskilda platser reserverade för deltagare på Sim-SM, avskilda
från övriga gäster.
Ackreditering:

Är personlig samt är obligatoriskt att bäras synligt på både simarenan
samt på hotellen vid måltider. Varje förenings rapporterade ”Ansvarig
ledare/tränare” erhåller inloggningen till tränarappen och är den som
arrangören kontaktar vid eventuella oklarheter.

Flaggor:

Plats tilldelas av arrangören. OBS mycket begränsade möjligheter.

Extralopp:

Extralopp kommer att genomföras under tävlingen efter resp.
försökspass i mån av plats och tidsutrymme. Anmälan sker senast en
timme innan försökspassets start till SM-byrån. Kostnad 300 kr/start,
faktureras i efterhand. Extralopp kan pga. nuvarande restriktioner
endast erbjudas den könskategori som tävlar respektive tävlingspass.

Resultatlista:

Publiceras snarast efter varje gren på www.livetiming.se samt anslås
löpande på badet.

Klubbyta:

De som har bokat klubbyta för tält kommer vid ankomst att bli tilldelade
ytan av arrangören.

Ledarfika:

Det kommer finnas under tävlingen.

Ledarmöte:

Tävlingsledningen och SK Laxen genomför ett ledarmöte på teams
måndag 28/6 kl. 20.00. Obligatoriskt deltagande för alla klubbar. Länk
skickas till ansvarig klubbtränare.

LiveTiming:

Tävlingen kan följas vid IC Control Live Timing (www.livetiming.se) där
även startlistor, resultat och övrigt kommer att publiceras. Tävlingen kan
även följas på simidrottstv.se.

Parkering:

Finns p-platser i direkt anslutning till badet. I övrigt finns det begränsade
möjligheter att parkera på närliggande gator.

Prisutdelning:

Sker enligt program.

Tävlingsbyrå:

Till tävlingsbyrån kan ni vända er med alla frågor rörande tävlingen.
Tävlingsbyrån är öppen från insim till 30 minuter efter avslutat
tävlingspass.

Tävlingsledning:

Jonas Åström (tävlingsledare)
Anders Wiman (biträdande tävlingsledare)

Kontaktperson:

Anmälningar och ackrediteringar:
Kenneth Magnusson kenneth.magnusson@svensksimidrott.se
tfn: 010-476 53 09
Mat & logibokningar: Dennis Fredriksson,
dennis.fredriksson@svensksimidrott.se tfn: 0708-74 95 03
All övrig information:
SM-sida: http://simsm2021.se/ uppdateras kontinuerligt med ny
information.
För ytterligare frågor kontakta arrangörens ansvarige Stefan Adlerborn,
stefan@sklaxen.se tfn: 070-398 96 63.

GRENORDNING
Onsdag 10.00
200 rygg D
Prisutdelning
50 bröst D
Prisutdelning
100 fjäril D
Prisutdelning
800 fritt D
Prisutdelning

Torsdag 10.00
200 fjäril H
Prisutdelning
100 fritt H
Prisutdelning
200 bröst H
Prisutdelning
1500 frisim H
Prisutdelning

Fredag 10.00
400 medley D
Prisutdelning
50 fr D
Prisutdelning
100 ry D
Prisutdelning
4x200 fr D
Prisutdelning

Lördag 10.00
50 fr H
Prisutdelning
200 ry H
Prisutdelning
100 fj H
Prisutdelning
800 fr H
Prisutdelning

Söndag 10.00
200 fj D
Prisutdelning
100 fr D
Prisutdelning
200 me D
Prisutdelning
1500 fr D
Prisutdelning

Onsdag 17.00
400 medley H
Prisutdelning
100 rygg H
Prisutdelning
50 fjäril H
Prisutdelning
4x200 fritt H
Prisutdelning

Torsdag 17.00
200 frisim D
Prisutdelning
50 rygg D
Prisutdelning
200 bröst D
Prisutdelning
4x100 fritt D
Prisutdelning

Fredag 17.00
50 br H
Prisutdelning
50 ry H
Prisutdelning
400 fr H
Prisutdelning
4x100 me H
Prisutdelning

Lördag 17.00
100 br D
Prisutdelning
50 fj D
Prisutdelning
400 fr D
Prisutdelning
4x100 me D
Prisutdelning

Söndag 16.00
200 me H
Prisutdelning
200 fr H
Prisutdelning
100 br H
Prisutdelning
4x100 fr H
Prisutdelning

Smittreducerande åtgärder under SM/Para-SM/JSM 2021
I samband med årets SM/Para-SM/JSM tillämpas följande åtgärder för att minimera risken
för smitta samt skapa en säker och trygg miljö för alla.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handspritstationer på strategiska positioner på hotellen och på badet.
Social distansering om minst 1,5m förväntas mellan samtliga deltagare
(funktionärer, aktiva & ledare).
Föreningar ombeds resa till destinationen i bilar för att minska risk för
smittspridning.
Vid misstänkt fall av covid-19 ansvarar varje enskild förening för att kontakta
sjukvården samt sätta den misstänkte och de som varit i dennes närhet i
karantän tills negativt svar erhållits. Vid positivt svar gäller riktlinjerna utifrån
smittskyddslagen.
Utrustning eller verktyg ska inte delas mellan deltagare.
I största möjligaste mån skapas envägsflöden för att undvika korsande flöden på
arenan.
Tävlingsläkare (sjuksköterska) finns på plats.
Separata ytor för aktiva, områden för klubbtält tilldelas.
Omklädningsrum erbjuds endast parasimmare, övriga omklädningsrum är
stängda.
Två uteduschar finns på arenan, övrigt duschande hänvisas till hotellet.
Två toaletter tilldelas funktionärer specifikt, respektera detta, övriga tolv
toaletter på området kan användas fritt av deltagarna.
Under in- och avsimning begränsas såväl tävlingsbassäng som
avsimningsbassäng till det antal utövare som möter regeln kring max 1
deltagare/10 kvm.
Värdar finns på plats för att tillse rätt maxantal i bassängen. Aktiva och tränare
uppmanas till att visa nödvändig förståelse för detta.
Endast tränare får uppehålla sig på läktaren för att minska risken för samlingar.
Begränsat antal ledarackrediteringar tillåts för att minska antalet deltagare.
Skyltar och vid behov markeringar vid ställen med potentiell köbildning.
Kommunikationsplan samt karantänsplan vid misstänkt smitta.
Media begränsas tillträde samt får tilldelat utrymme, inga VIP-ytor tillämpas.
Ingen publik tillåts under arrangemanget.
Uppdelning av deltagare, damer herrar tävlar skilda tävlingspass för att minska
antalet aktiva på arenan vid samma tillfälle.
Samtliga grenar avgörs i direktfinaler. Pauser mellan grenarna för att undvika
trängsel.
Endast officiella hotell får användas för mat & logi i det fall man inte bor och
äter hemma, uppdelning av samtliga mattider i olika slottider på hotellen.

Ett deltagande på årets SM/Para-SM/JSM sker på egen risk och med eget ansvar för sig själv
och sin omgivning. Samtliga deltagare förväntas följa FHM:s rekommendationer samt endast
delta om de anser att de är fullt friska.

