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Inbjudan Riksmä sterskap i simning
2020

Riksmästerskap i simning är en tävling som genomförs på flera platser runt om
i Sverige och sammanställs till en gemensam resultatlista.
Alla medlemsföreningar är välkomna att delta.
Var:

Bestäms av respektive deltagande förening.

När:

25–28 juni 2020. Varje förening bestämmer själva vilka av dessa dagar
man vill tävla, det kan vara en eller flera dagar.

Bassäng:

Vi rekommenderar de föreningar som kan, att tävla på långbana. Det går
också bra att tävla på kortbana för de föreningar som inte har tillgång till
långbana. Resultaten kommer att redovisas separat för lång- respektive
kortbanetider.

Grenar:

Alla individuella grenar som finns på SM/JSM (50m). Respektive förening
bestämmer själva vilka av dessa grenar man erbjuder sina simmare lokalt.
Föreningen väljer också i vilken ordning grenarna ska simmas men
grenarna måste behålla det grennummer som SSF tilldelat dem.

Åldersgrupper:

Varje gren, och det skiljer sig från gren till gren, kommer att innehålla de
åldersgrupper som finns på SM/JSM (50m) och Sum-Sim (50m). För
simmare som tillhör flera åldersgrupper så kommer de att redovisas i
resultatlistorna för alla de grupper som de tillhör.

Parasimmare:

Alla parasimmare med en S-klassning är välkomna att delta.

Anmälan:

Föreningar som önskar delta anmäler det till SSF senast den 11 juni på
följande länk: https://response.questback.com/idrott/rm2020
Ingen anmälan av enskilda simmare behöver göras till SSF i förväg utan
det hanteras internt i föreningen.

Kvaltider:

Det kommer inte att finnas några kvaltider till denna tävling utan det är
upp till varje förening att bestämma vilka simmare som får delta. Dock ska
simmarna fylla minst 13 år under 2020, dvs. födda 2007 eller tidigare.

Resultat:

Varje förening beställer LiveTiming och skickar upp sina resultat dit. En
gemensam resultatlista för alla deltagande föreningar kommer

Tel: 010-476 53 00
Fax: 08-724 68 61
info@svensksimidrott.se

Org nr 80 20 02-9719
Bankgiro 168-8431
Plusgiro 5 24 94-2

Svensk Simidrott i samarbete med

Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm
svensksimidrott.se

automatiskt att sammanställas på LiveTiming på liknande sätt som det har
fungerar på Sum-Sim regionfinal de senaste åren.
Priser:

De tre första i den gemensamma resultatlistan i alla grenar och
åldersgrupper tilldelas en medalj av SSF. Medaljerna skickas till
simmarens förening som ansvarar för att dela ut dem. I grenar där minst
fem parasimmare deltar kommer även priser för parasimning att delas ut
enligt WPS-poäng.

Databas:

För att den gemensamma resultatredovisningen ska fungera är det
nödvändigt att alla deltagande föreningar använder WinGrodan 2.
SSF kommer att tillhandahålla en mall-databas som alla deltagande
föreningar måste använda, också det för att få resultatredovisningen att
fungera. SSF kommer också att publicera en separat instruktion för
hantering av databasen som det är viktigt att följa.

Lokal inbjudan: Varje deltagande förening rekommenderas att skriva en lokal inbjudan till
denna tävling som förklarar hur er deltävling ska genomföras.
Tidtagning:

Helst helautomatisk tidtagning, men halvautomatisk och manuell
tidtagning är tillåten om helautomatisk tidtagning inte är möjlig.

Sanktion:

Varje arrangör ansöker om sanktion i Tempus senast den 11 juni.
Distrikten ansvarar som vanligt för att hantera ansökningarna.

Funktionärer:

Varje arrangör ansvarar för att bemanna tävlingen med funktionärer
enligt SSF:s tävlingsbestämmelser. Se också vad vi skrivit i informationen
om mikrotävlingar.

Kostnad:

SSF tar inte ut någon avgift från föreningarna för deltagande i tävlingen.
Övriga kostnader som uppstår för arrangörerna av respektive deltävling
ansvarar arrangören själv för.

Säkerhet:

Observera att varje förening ansvarar för sin deltävling, att den uppfyller
de krav och rekommendationer som utfärdats avseende coronaviruset.
Läs mer här.

