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SPARBANKEN SKÅNE CUP 2021 
  
Tävlingen äger rum den 10 – 12 september 2021.  
 
Tävlingen genomförs över 5 pass. 
 
Den pågående covid-19 pandemin ställer stora krav på tävlingen, men vi har gjort en 
riskanalys och beslutat att genomföra tävlingen på följande sätt. 
 
 
Åldersklasser: Damer och herrar 13 år och äldre 

  Flickor och pojkar 12 år  
   11 år  
   10 år  
   9 år & yngre 
 
Tid: Fredag  pass 1.  Insim       kl.18.00-18.50. Start kl.19.00 
    

Lördag pass 2.  Fm. insim kl.07.50-08.50. Start kl.09.00 
    
 Lördag pass 3.  Em. insim kl.14.00-14.50. Start kl.15.00 
    
 Söndag pass 4.  Fm. insim kl.08.00-08.50. Start kl.09.00 
    
 Söndag pass 5.   Em. insim kl.14.00-14.50. Start kl.15.00 
    
Grenar: Se grenordning www.livetiming.se 
 

 
 

Efteranmälan: Efteranmälan är tillåten i mån av plats mot dubbel avgift. Kontakta  
     kansli@ystadsim.se 
 
Frågor:  Ystads SS tel. 0411-727 10 kl. 09.00-13.00 måndag-fredag. 
 Eller via e-mail  kansli@ystadsim.se 
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Mat: Tyvärr kan vi inte erbjuda deltagare någon lunch utan hänvisar till restauranger 

och matställe i Ystad. 
 
Heat- och resultatlistor: Begränsat antal. Finns digitalt på Livetiming.se  
 
Avanmälning:  
 Avanmälning ska göras i Wingrodan Sync senast 1 timme före passets start. 

Avanmälda starter kommer inte att debiteras för att säkerställa att den som är 
sjuk blir avanmäld. DNS debiteras med ordinarie startavgift. 

   
Prisutdelning  
 Ingen prisutdelning kommer att hållas. Priser lämnas till tränare för respektive 

klubb för utlämning på hemmaplan.  
 
Ledarmöte:  45 min före varje pass för att säkerställa att alla är medvetna om vad som 

gäller under tävlingen.  
 
Tävl. ledare: Helen Larsson, Roland Olsson  
 
Tränarfika:   Kaffe serveras till tränare och funktionärer. Övrig fika går att köpa på badet 
 
Observera:   Hängande starter kommer att tillämpas.  
  Ryggsimsplattformar finns tillgängliga.  
 
Ledare: Anmäl ansvarig ledare för de olika passen till roland.olsson@ystadsim.se 
 Samtliga ledare tilldelas en ackreditering och 1 ledare per 4 deltagare tillåts 
 Anmälan senast den 8 september. Ingen ackreditering = ingen tillgång till 

tävlingsarenan 
 
Armband. Armband för inpassage lämnas ut till ansvarig ledare som bör vara på plats 
 i god tid. Utlämning i receptionen. 
 
Funktionärer: 
 Vi tar gärna emot funktionärer från gästande klubbar, detta dock i begränsad 

omfattning. 
 Anmäl intresse till roland.olsson@ystadsim.se 
 
Webb-tv: Vi kommer inte att webb sända tävlingen. 
 
OBS: Ta del av och sprid informationen om vilka regler som gäller. 
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Viktig information och riktlinjer inför tävlingen!!!  
 
 • Var vänlig respektera Folkhälsomyndigheternas rekommendationer att stanna 

hemma om du känner dig sjuk. 
  
 • Deltagare som känner eller uppvisar tecken på symptom under tävlingens 

gång är skyldiga att lämna tävlingsarenan omedelbart.  
 
 • Tävlingen är öppen för gästande klubbars föräldrar, endast på anvisade 

sittplatser i simhallen. Tävlingen går att följa på www.livetiming.se.  
 
 • Endast simmare, tränare och funktionärer får vistas i startområdet.  
 
 • Var noga med handhygienen och tvätta händerna ofta. Handsprit kommer att 

finnas på plats.  
 
 • Dusch och tvätt utan badkläder innan man beträder bassängen är 

obligatoriskt för alla simmare. 
 
 • Var noga med att hålla avstånd till varandra i simhallen, omklädningsrummen 

samt i duschutrymmet.  
 
 • Varje klubb kommer att få en bestämd plats att vistas på och simmarna 

ombeds stanna på anvisad plats till dess att hen ska starta.  
 
 • Simmaren ska endast befinna sig inom startområdet i samband med sin start 

(ca 5-10 min innan start).  
 
 • Efter målgång ska simmaren så snabbt som möjligt lämna startområdet.  
 
 
 • Efter avslutat pass är det fritt att duscha men undvik trängsel i dusch- och 

omklädningsrummen.  
 
 

Fråga gärna våra tävlingsvärdar om råd. 
 
 

Tack för visad hänsyn!  


