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Reviderad 2021-09-27  
 
Ansvar  
 
Tävlingen ska arrangeras 3:e helgen i mars efter överenskommelse med övriga nordiska länder. 

 
Arrangören ansvarar för  

 Att anläggningen bokas i god tid så att möjlighet till insimning finns från två timmar före 
första tävlingspasset.  

 Att bassängen utrustas enligt de krav som finns för mästerskapsarrangemang.  

 Att ta fram intyg på bassängens mått för ev. rekordanmälningar. Alla banor ska mätas.  
En inmätning skall vara klar och redovisad till SSF i ansökningsprocessen. 

 Utsedd tävlingsledare skall ha gällande behörighet och kunskap om de speciella regler som 
gäller mastersimning 

 Att utse samtliga funktionärer som erfordras för tävlingen och att de har gällande behörighet 
och kunskap om de speciella regler som gäller masterssimning.  

 Att särskilda medaljer/priser till ev. segrare från utländsk förening samt silver och 
bronsmedaljer tas fram och bekostas av arrangerande förening  

 
Marknadsföring  

 Arrangören ska samråda med SSFs Marknadschef innan ev. sponsorer kontaktas för 
arenaexponering och programblad. Marknadsföring av konkurrenter till SSFs sponsorer får ej 
ske. SSF gör anspråk på visst utrymme för arenareklam.  

 Arrangörer skall exponera på ett bra sätt att det är ett svenskt mästerskap. SSF kommer 
tillhandahålla exponeringsmaterial och skyltar av sina sponsorer och samarbetspartners. 

 Exponering, reklam och arrangörskostnader beskrivs i separat avtal. 

 
Inbjudan  

 Arrangören ansvarar för att inbjudan till tävlingen sammanställts för godkännande av SSF 
senast så att den kan publiceras senast tre månader före tävlingen. Mall för inbjudan 
tillhandahålls av SSF. Inbjudan på svenska skall publiceras på SSF/masters hemsida och 
arrangörens hemsida.  Tävlingen ska vara öppen för internationellt deltagande av 
masterssimmare registrerade i FINAs medlemsförbund.  

 Om möjligt skall nästkommande års arrangör presenteras under årets Masters SM. Detta 
skall ske senast före sista gren påbörjas. 

 Information om ev. kost- och logierbjudanden skall presenteras i inbjudan.  

 Information om kamratfesten skall presenteras i inbjudan. 

 Det skall finnas en tydlig beskrivning hur betalning skall ske.   

 
Anmälan 

   
 Svenska Simförbundet ansvarar för alla anmälningar och databas. 

 Anmälan skall vara arrangör tillhanda senast 14 dagar före första tävlingsdagen. 

 Anmälan görs via Tempus anmälan eller AN-fil. Anmälan ska innehålla anmälningstider på 

alla sträckor, enligt kvalperiod. Tider för anmälan kan göras på en sanktionerad tävling eller 



 

 

en icke sanktionerad tävling. Huvudsaken är att anmälningstiden avspeglar den tid som 

förmodas uppnås under tävling.  

 Alla svenska deltagare ska ha licensnummer i Tempus databas. 

 All kommunikation i anmälningsförfarandet ska gå genom en ansvarig föreningsrepresentant. 

 Individuella anmälningar godtas inte.  

 I samband med anmälan ska en person anges som ansvarig föreningsledare på plats under 

tävlingsdagarna. Även lagkappsdeltagare som ej simmar individuellt behöver anmälas och 

registreras.  

 Anmälningar utan anmälningstider tas ej emot. Svenska simmare utan licensnummer äger ej 

rätt att starta 

 Utländska föreningar kan använda grenfilen i Lenex filformat (Invitation File Lenex) som kan 

skapas med WinGrodan Masters.  

 Anmälan måste innehålla namn – licensnummer – föreningstillhörighet – födelseår – 

åldersklass – anmälningstid. Anmälan med 00-tid accepteras inte.  

 Anmälningslista publiceras direkt efter anmälningstidens utgång på SSF/masters och 

arrangörens hemsidor.  

 

Efteranmälan  

 Anmälan får göras senast kl.12.00, 3 dagar före första tävlingsdagen till dubbla 

anmälningsavgiften. Avgiften ska betalas till arrangören.  

 Därefter accepteras inga ytterligare anmälningar. 

 
 
Laganmälan & strykningar  

 Laguppställningar som görs senare än en timma före tävlingspassets start uttages en extra 
avgift på 300: -  

 Lag där lagmedlemmar måste bytas ut skall betraktas som strykning och efteranmälan till 
ordinarie efteranmälningsavgift.  Detta gäller även vid byte till annan åldersklass. 

 Strykningar skall ske senast kl. 12.00 första tävlingsdagen och senast 30 min efter avslutat 
pass för nästkommande pass. För sent inlämnade strykningar måste betalas med 300: - per 
strykning.  

 Utebliven start betraktas som sen strykning.  

 Laganmälan kan med fördel genomföras genom App av föreningen 

 
Tävling  

 En tävlingsbyrå skall upprättas för information till deltagande föreningar.  



 

 

 Följande rikttider gäller för start av respektive tävlingspass: Pass 1 fredag, senast kl. 18.00; 
pass 2 lördag, senast kl. 09.00; pass 3 lördag, senast 16.00 och pass 4 söndag, senast kl. 
10.00.  

 Ett tekniskt möte skall hållas senast en timme före det andra tävlingspasset.  

 Arrangören ansvarar för att en öppningsceremoni för mästerskapen genomförs innan 
tävlingsstart av pass 2 lördag fm.  

 Mastersstipendiatet samt föregående års masters simmare/simmerska skall delas ut i 
samband med öppningsceremonin pass 2 lördag fm. 

 Glens vandringspriser Man/Kvinna under SM tävlingarna skall delas ut innan sista lagkappen 
skall starta söndag em. pass 4. 

 Avslutningsord av SSFs representant skall ske innan sista lagkappen skall starta och där också 
meddela var nästa års mästerskap skall simmas söndag pass 4 em.  

 Heatlista skall finnas tillgänglig senast 1 timme före tävlingspassens start och skall för 50- och 
100-metersdistanser vara seedad så att ålderklasserna simmar var för sig. Olika åldersklasser 
får kombineras i samma heat med vardera inbördes seedning (t.ex. en ålderklass på bana 1-
2-3-4 och en annan på banorna 5-6-7). Distanser 200 m och uppåt tids seedas. 
Seedningsvarianterna kräver att programmet Wingrodan Masters införskaffas av arrangören.  

 Arrangören skall seeda 50 och 100 meters distanserna per åldersklaser. Övriga distanser 200 
meter och uppåt seedas enbart på anmälningstider. 

 Vid mycket stort deltagarantal kan, efter godkännande av Svenska Simförbundet, 
tidsseedning komma att tillämpas även på kortare distanser än 200m. Detta meddelas i 
sådana fall genom information på tävlings-PM. 

  DQ och orsak till detta skall stå med i resultatlistan 

 Med fördel skall pall/stege etc. finnas tillgänglig om startpallar är höga för deltagare med 
detta behov. Funktionärer skall erbjuda sin hjälp. 

 Tävlingen avgörs alltid med s.k. direktfinaler.  

 SSF tillhandahåller aktuella rekordlistor  

 Sekretariatet skall vara väl förberedda hur poängberäkningen skall gå till och väl insatta i SSF 
rutin kring denna process 
 

 
Prisutdelningar  

 Arrangemanget och tillvägagångsättet kring prisutdelning diskuteras fram mellan 

arrangerande förening och Svenska Simförbundet. Världs- och Europarekord kan 

uppmärksammas vid efterföljande tävlingspass början. 

 SSFs mästerskapstecken endast kan erhållas av simmare representerande svensk förening 

varför utländsk segrare erhåller arrangörens medalj och bästa simmare representerande 

svensk förening erhåller SSFs mästerskapstecken. 

 Resultatpresentation  

 Resultatlista skall vara försedd med mellantider och FINA Masters resultatpoäng och 
uppsättas fortlöpande efter varje gren. 

 Den skall vara åldersindelad och ev. rekord skall anges efter respektive sluttid.  

 Resultat skall finnas på arrangörens hemsida och uppdateras snarast efter varje pass. 

 Resultat och statistikfiler skall kunna hämtas på arrangörens hemsida senast en timma efter 
avslutad tävling. 

 



 

 

 
 
 
 
Uppföljning av poängställningar  
 

 Masters SM-poäng för bästa simklubb (regel 310) ska framräknas löpande under tävlingen 
och ställningen för de främsta annonseras av speaker vid början av nästkommande pass och 
efter avslutad tävling.  
 

 Bästa herre respektive dam enligt FINA Masters resultatpoäng ska följas upp och annonseras 
efter varje pass Glens Vandringspriser.  

 
 
 
Rekordanmälningar  

 Rekordbestämmelser för Mastersrekord och anmälningsblanketter finns på SSF hemsida 
under Masters rekord.  

 Arrangören ska fylla i anmälningsblanketten gällande Europarekord och Världsrekord under 
tävlingen. Dock ej Nordiska- och Svenska rekord. 

 
 
Avslutning  

 Efter sista grenen sker utdelning av vandringspriser för bästa förening. 

 
IC-Control - System 

 MastersCheck som finns på IC-Control, Simgrodan är ett kostnadsfritt tilläggsprogram till 
Masterstävlingar i WinGrodan med specialfunktioner för bl a poängberäkning och  
rekordbevakning.  

 OBS Programmet kan endast användas om man har rättigheten till Masterstävlingar i 
WinGrodan.  


